
মৌভাগ জ্র্ণমণি। 

মহাস্তা ইমাম ধোহাশ্াদ গীর্জলী রহমতুর্লার 

ক্িম্নিক্্া সলাত্ীদৃত, 

গ্রন্থের বঙ্গাঞ্গবাদ । 

গঞ্চম খণ্ড 

গ*শল্লিআঞ পুত শত 

মূল ভাগ। 

মৌলবী মিজণ মোহাম্র্দ ইউসফ আলী মরহুম 
কর্তৃক 'অনুবাদিত ও সম্পার্দিত। 



অক্প-তঅগ জান ভিপহিা তে ৬. 

গকরলীয় ঠ্বাঁগন্ব মারাজত। নিরাদুষিগ জংযা নিজেরও মুদ্রণ [গদেগ। 

রা 

০০ এপার শুর পা স শাঁস | 2০০৫ ৯০ ি ক ্ শসসসস্মক 
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9 চি 

নাজখাহী 
ভেমাণেত ইসলান ক্রিয়ার পিন্ট প্রেস ভিড 

লাকা চংস্লু হা 
উ/নপেগ দ্ধ কৰ কর্তৃত মুদ্রিত । 

( পরিবন্তিক ও পরিবদ্ধিষ) 

গির্জা মোহাক্সদ ইয়াকুব রঃ 
বাক প্রকাশিত। মলা ২২ ই টাকা য়া 



সূচী পত্র 

পা ৪8১৪- 

[1ম গান 

*চন| নি 

নদ] গথন পমিক্ডেদ 

টা ॥নং কপ দ্বিীয় পরিক্ষে? 

ভব এনং মাশ! তীর পরিচ্ছেদ 

নরি্ত|। এবং নৈবাগা চতর্থ পরিম্চেদ 

মদ"-একক ৭ গক্ষপ পঞ্চম পরি 

চারোগর্শন্যাহতে টি ও 7 () 9 9 (88 

গাছ 

১%.৯ 

১৬ ৭ 

২৫৯ 



পূর্নাহ 

সূর। 'আদ্দোহা'র পদ্যানুবাদ 

আলোক উদ্ল এাথম প্রহর শপথ জানিও তার) 

নিশারও শপথ যখন উচারে ঢতাকিছে জন্গনার। 

প্র যেতোমার কবেশিক সোমা করেনিক বজ্জন ) 

তোমার উপরে রুঝ্ট বিগাগ হয়নিক কদ্দাচন । 

অভ্তাতের চেয়ে ভাৰি কাঁল তব হনেভবে সুখময়, 

জচিরে গ্ভুর পাবে দান, রবে তুষ্ট যে অর্জিণয়। 

পায়নি কি তোমা পিতামাাহীন দিল শেধে যে শরণ ) 

জান্তির মাঝে হেরিয়ে, শপথ করিল প্রদশন। 

অভাবের মাঝে পেয়ে সে ভান করিয়াছে যে পুৰণ£ 

পিঙামাহাশীনে করনাক কভু করনাক নিপীড়ণ। 

ভিপাগী কাঙ্গাল দেখে কা'রে কতু করোনা তিবন্কার; 

গাড়র সফল দানের বাখানি, গাও হে মহিমা ভার। 

-- মীর ফঞ্জলে আলী বি, এল, 
। মে য়।জ্জিন_.১৩৩৭ ) 



দৌতাগান্পধমগি। 
(পঞ্চম খণ্ড) 

পন্বিভ্রাণ গুহ্তক্ষ | 

টুথ্বক্র গুগাবলীর শ্রেণীভেদ ও পরিচয়। গ।ঠক। জানিয়া 

রাখ_-ষে নকল গুণে মাগষ উদ্ধার পায় তাহার ছুই শ্রেণী আছে। 
তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর গুণনৈমিত্তিক | ত|ছ! কেবল আল্লার পথে 
চপিখ|র স1হ।য্য করে মাত্র, কিন্তু তাহা চির সহচর হইতে পরে না এবং 
উহাই উপার্জন কর|। ম।নধের মুখ্য উদ্দেশয৪ নহে । বথা-তওবা 
( অ্তাপ), ছবর (ধৈর্য), খগফ (ভয়), জোহদ (টৈরাগায) ৃ 
দগদ্রতা) মহাছন| (কৃহকর্শের দে|ষ বিচার); এবপ গুণগুণি পাকাল 
পর্যন্ত সঙ্গে যাইছে গারেন| -কেনল ইগ!র| প্রেম।দি চিন সহচর গুণ 
উপ|ঞ্জীনে ম|হ।|যা করে মাল । দ্বিতীয় শ্রেণীর গুণ-ম।নবের চির 
মছঢর | তাহ! উপাঞ্জন কর।ই মানব জীবনের গ্রকৃত ও চরম উদ্দেশ্য | 
ধন্বগ গ্তণ1জজনে যথা-মর্নম্ব বার কর1ও কর্তব্য | এই শ্রেলীর গণ 
য4-মহববৎ (প্রেম), শওক (উৎস|হ),রেজ] (সন্ত), তওহীদ 
(একত্বজ্ঞ|ন)। তওয়/ক্কেল (আর্প/র গ্রতি নির্ভরত|), শে।কর 
(ক্কতজ্ঞত|)। এই শ্রেণীর গুণ উপাঞ্্জন কর! ম।নব জীবনের একমা্ মুখা 
উদ্দেশা । এই গুপগুলি মৃত্যুর পরেও আর সঙ্গে থাকে । (টী; ২৬৩ ) 
১8১০৯৯০৯০০০: 

টাকা-২৬৩। মৃলগ্রন্থে এই গ্যারাটী, পরবর্থা দ্বিতীয় পরিচ্ছেত্ের 'শোকর' বিষয়ক 
বপান প্রধম প্যাযায ভারফা। চিঠি স্থানে ছিল। শৃখলার জন] স্থান পরিষর্তন করা হইল । 



ক্লোৌজ্ঞান্গায ্পপম্শ ক্ষান্ত ১২৪২ চন! । 

এই সকল উদ্ধারকারী বা পরির[ণকারী গুণের শিস্ৃত বিনরধ এই 
গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড (টী:১৬* ) পরিক্রাণ পুত্তকে লিখ। হইবে । এ 
পুস্তকে নিমলিখিত দশটা পরিচ্ছেদ হইবে । 

প্রথম পরিচ্ছেদ- 42 (তলা) আসার পথে অন্থতাগের সহিত 

প্রত্যাবর্তন । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ__ )১-4০ (ছবর) ধৈর্য ও 9 (শোকর )ককৃতজত! 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৮১১৯ (খওফ) ভয় ও %৯) (রজ1) আশা 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ-__ )-8১ (ফকর) দরিভ্রতা ও ১৪) (জোহদ্) বৈরাগ্য 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ-- ৬০৮৮১ ( নীয়ৎ) সন্কর, ০১, | ( এখআ।ছু) বিশুদ্ধীতা 
ও (৪০-৪ ( ছেদক) সত্যতা! । 

বষ্ট গপরিচ্ছেদ-- 49 1)-০০ (মোরকনা) প্রবৃত্তির গ্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাঁণা 

এনং ০ (৮০ ( মোহাছব।) প্রবৃত্তির হিসাব লওয়া। 

সপ্তম পরিচ্ছেদ__ ১৪১ (তফকোর, ) সদৃভাব চিন্ত। করা। 
অষ্টম পরিচ্ছেদ ৮)-$ -/ (তওয়।কোল,) আল্প।র প্রতি ভরসা এনং 

-$০৮১- ( তওঠীদ ) একত্ব জ্ঞান । 

নবম পরিচ্ছেদ ৬০৮১০৮০ € মহববৎ ) প্রেম । (5 ৯- ( শওক) 

অন্থরাগ (১5) (রেজা) প্রদরতা। 

শ্নশম পরিচ্ছেদ-_ মৃত্যু চিস্তা ও মৃত্যু ভয়। 

০ পি 

চিক1--২৬৪ | এই গ্রন্থের দিনাশন পুস্তকের প্রথম পৃঠাপ প্রথধ টাক] ছষ্টবা। 

মুল গ্রন্থে এ পুস্তকের নান ০৮) 8৩০০ মনজীয়াৎ । ইহা ৬৮০ (৩ 

“নজ1ৎ' শব হইতে উৎপন্--অর্থ উদ্ধার বাপরিভ্রংণ' | আমর অনুবাদের প্রারস্ে এ 

পুস্তকের নাম উদ্ধারকারী গুণ প্রদর্শন" রাখিধাছিলাম ; কিন্তু নাঞ্চটী উচ্চারণে কঠিন, দীর্ঘ 
এবং শনিষ্কেও তত ভাল নছে বলির! অনেক মেম্বর আপত্তি করেন। এজনা এখন হইতে 
“পরিজাণ পৃস্তক' নাষ দেওয়। গেল। 

যুলগ্রস্থে ইমাম ছাহেব পূর্ববগত্বী প্রথম প্যারার বর্ণনায় 'পরিক্রাণ পুস্তক লিখিত সমুদয় 

উদ্ধারকারী গুণকে নৈমিত্তিক গুণ' ও "মানবের চিরসহচর গুণ' এই দুই ভাগে বিভাগ 
করিয়া দেখান নাই। এই পুস্তকের যে গুণ গুলিকে এন্ধপ বিভাগ করিয়। দেখান হয় 
নাই, আমাদের বিলেচনার, তাগাদিগকে প্রথম শ্রেণীর নৈথিত্তিক গুণ বলা যাইতে পারে । 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ বর্ণিত 'স্কল্প। বিশুদ্ধতা ও লতাভা'কে অনেকে চিবসহ্ছচর গুণ বলিতে 
চাঁন, ক্ষেনন। পঞ্চম পরিচ্ছেন্দর দ্বিতীয় পারায় লিখিত আছে যেমহাাবিচারক কেবল 

(ক্রিয়াকলাপের সল্প দেখির়। বিভার করেন।' কিস্তুতৃত্তীয় পরিচ্ছেদে ধন্দবজীবন পথে ধর্মভাব 

ধাঁ গুণাবলীর ক্রমবিকাশের ধারা" শ্ীর্ধক প্যারা ইমাম ছাহেব যাক লিখিয়।ছেন 
দূ ইঙাদিগফে নৈনিদ্িক ওণ বল। যাইতে পারে । ( আল্লাই ভাল জানেন )। 

ঃ 



প্রথম পারিচ্ছেদ। 

তওবা। 

ধর্মাপথবাত্রীগণের প্রথম ধাপ ও একমাত্র পথগ্রদর্শক--তওদা। 
প1ঠক, জ।নিয়া রাখ-- 4 ৯১ তওবা (টী ২৬*) করিয়া আল্লার নির্ঘা! রি 
নিয়মের পথে ফিরিয়া আসা উৎসুক মৃনীদগণের প্রধম ধাপ এবং ধাহারা 
ধন্দপথে অগ্রসর হইয়াছেন, ত|হ।দের পক্ষে একমাত্র পথ-প্রদর্শক । তওবা 

ব্যতিরেকে মানবের গভান্তর নাই | (চী২৩৬) জন্ম হইতে মৃতু পর্যন্ত 
দীর্ঘক।ল নি্প(প থাক! এবং ক্রচীগীন ভাবে জীপন যাপন করা মানবের 

াধ্যাতীত। চিরকাল নিষ্পাপ আপস্থায় জীবন য!পন করা কেবরা ফেরেশতা 
গণের পক্ষেই সন্ত হইতে পারে। অপর পক্ষে, চিরগীবন পাপে ডুবিয় থাকা 
এবং চিরকাল নিয়ম লঙ্ঘন করাশয়তানের কা্য। ম।নবের অবস্থা এতছৃতয়ের 

মধ্যবর্তী । প্রবৃত্তির প্ররে (চনয ভূলিলেমানবের পদস্থলন হয় এবং পাপপথে 

সে পিছলিয়! পড়ে; ভুল বুঝিনাম।ত্র লজ্জিত মনে ম্থপথে অ।সিতে চেষ্টা করে । 

বিপথে গমন ও স্থুপথে গ্রত্য।বর্তন মহাত্মা হ্জরৎ অ।দম ননী /+০ এর, এবং 

তদ্য সম্তান মানবগণের কার্ধা। যে বাক্তি অনুপ হৃদয়ে অতীত পাপের 

টীকা--২৬৫। কর্তবা কার্ধ্য না করিলে ব। ওনযধে। ত্রটা করিলে যে ক্ষতি হয়, তাহা 
বুঝিছে প।রিলে, মনের মধ! একবিধম সনৃভাপ জবলিঃা ঈঠে। ণেই অনুতাপ, মানুষকে 
সুপধে ফিরাইয়া আনে এবং ক্ষতি সংশোধনে প্রবুত্ত করিয়া দেয়; ইছাই তওবার কার্যা। 
ক্রুটী করিয়া! অনুতপ্ত মনে সুণথে ফিরিয়া আপিয়া ক্ষতি দংশোধনে প্রবৃত্ত হওয়াকে তওবা 
বলে। তগুবার তিনটী গতাগ আছে। কর্তৃব। কার্য না করিল বক্রুট়ী করিলে যে পাপ হয়-.. 
অর্থাৎ তাহাতে আত্মার যে ক্ষতি $র, তাহ (১) বুঝিতে পারা (২) অনুতপ্ত ও এবং 

(৩) সেই ক্ষতি লংশোধনে তৎপর হওয়া 
টাকা-২৬৬। সংস।রের কাজে এবংংধর্শগুণ উপার্জনের গথে 'তিওবা' একটী অপরিষ্থার্ধ 

কার্য।। স্বীয় ভ্রটা চিনিতে পারিয়া ক্ষ ও লজ্জিত হওয়া এবং তৎক্গণাং ক্ষতি লংপাধনে, 
প্রবৃত্ত চওয়! একটী অতীন প্রয়োজনীয় [বিধয়। ভ্রান্ত পথিক নিজের ভগ চলিতে পারি] মাত 
স্থপথে ফিরিবার চেষ্টা না পাইলে তাঙ্জাকে বিনাশ পাইতে হুয়। ভামী কাপড় বুনাইতে 

ভুল ফেলিলে 'বেছজো' পড়ে। ভাঁভ। বুঝিতে না গারিলে ও সে “বেজে? নংশোধন করিয়। 
ন] লইলে পরিশ্রম ব্যর্থ ও কাপড় নষ্ট হয়! মাবি বুঝিতে না গারিয়া বিপরীত (দিকে ছাইল 
ঘুরইলে নৌকা বিপদে পড়িয়া ডুবিতে পারে। কিন্তু ভ্রম বুঝিশাধাত্র আল্লার নির্ধারিত 
নিয়ম-পথে হাইল চাঁল।ইলে জীবন রক্ষ| পা প্রলোভনে পড়ি! বিষদিশ্রিত দধু পান 
করিলে যেক্ষতি আরম্ত হয়, তাহ! বুঝিতে পরি সংশোধন না করলে মৃত্য'ঘটে। সেইক্সপ 
গ্রলোতনে পড়িয়! গাপ কার্ধ। করিবার পর ক্ষতি বরা হইল বুঝিতে পাঁরয়। নংশোধণ ন 
করিয়া লইলে ধন্মজীবন বিনাশ পার । 
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ক্ষতিপূরণ করিয়! লইতে পারিয়াছে, সেব্যক্তি ত্গরৎ আদমের সহিত 

নিজের সম্বন্ধ দু করিয়া! লইতে প।রিপ।ছে। কিন্তু যে ব্যক্ত চির জীনন 
“হঠপ|কুড়িক্া' মৃতু পধ্যস্ত প।পে লিপ্ত থাকে; সে ব্ক্তি শয়তানের সহিত 

স্বীয় স্ন্ধ মজবুৎ কারয়| লইয়াছে। জন্ম।বধি মৃত্যু পর্য্যন্ত কেবণ এবাদতে 
চিরে লিপ্ত থ।ক। মান্গষের পক্ষে অসম্ভব কথ। । ইার 

থাকা অসস্ভধ হইবার. কারণ এই ষে, মানব প্রথমে নিতান্ত অসহায়, অপূর্ণ 
ই ও বুদ্ধিহীন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গেই 

লতরিকর্ত। মানব-মনে অভিলাষ ও লোভ সংযে।গ করিম দেন। এ দুটা গ্রবৃতি 

শয়ত।নের অন্ত্রগুলির মধো সব্ব।পেক্ষ। গ্রপন। মর্বপ্রথমে আঅভিলাষ- 

গ্রবুত্তি ম।নব হৃদয়ে উৎপন্ন হয়। শিশু-হৃদম, অভিল।ষ কতৃক সম্পূর্ণ রূপে 

অধিকৃত হইবার অনেক দিন পরে বুদ্ধির স্থ্টি হয়। বুদ্ধি মভিল।যের শক্ত 

এনং ফেরেশ ত।গণের মৌণিক নূরের ( আলোকের ) সমজ।তীয়। অভিলাষ, 
বুদ্ধির বহু পুরে মানব-মন অধিকার করিয়। লয় বলিম। বিদয়ী 

আঅভিলাষের সঙ্গে মনকে একটু সখ্যতা স্থ।গন করিম লইতে হয়। যথ| কলে 

বুদ্ধি আসিয়া দেখিতে গাঁয় যে, অভিল।ষ ইতিপূর্জেই ম।নবের হৃদয়-র।জাটা 
দখল করিয়া লইয়। বল ভাবে বসিয় গিয়াছে এবং মনও তাহার অনুগত 
হয়া গড়িয়াছে। এমন অবস্থ।য়, হৃদয়-ঘূর্ম অধিকার করিবার জন্য বুদ্ধিকে 

যুদ্ধ সঙ্জ! করিতে হয়, কিন্তু নবজ।ত বুদ্ধিকে প্রথমে গ্রবুত্তির সঙ্গে যুদ্ধে 

বারংবার পরাস্ত হইতে হয় এবং সেই ধাক্কায় মানবকে কিছুদূর বিপথে 

পিছ.লিয়! গড়িতে হয়। সে সময় তওবা অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন ভিক্ন মানলের 
পক্ষে অন) গতি থাকে না। এই জন) আল্লার পথে গমনোতৎ্স্থুক মুরীদগণের 

পক্ষে তওবাকে প্রথম ধাপ বল|যায়। আল্লার পথে গমনোৎন্ুক ছুফীগণের 
পদস্থলন খটিবাম।ত্র সুুপথে প্রত্য।বর্ভন নিতাস্কই প্রয়ে।জনীয় নিষয় | 
বুদ্ধির অ।লে।কে এনং ধর্ম্মবিধনের জ্যোত্মায় জ্ঞান-চক্ষু থুপিয়া গেলে, ম।নব 

যখন কুপথ হুইতে স্ুপথ নির্বাচন করিতে সঙ্গম হয় তখন তাহার 
সম্মৃথে “তওা' ভিন্ন অন্য কিছুই ফরজ কাধ্য থাকে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে 
সর্বপ্রথমে অজ্ঞ।নতার অন্ধকৃপ ত্যাগ করতঃ জ্ঞানের রাজপথে ফিরিয়] 
আলিতে হয়--ইহাই তওবার প্রাকৃত অর্থ। 

তওবার কল্যাপ। পাঠক! জ।নিয়া লও--মহাগ্রভু সকল ব্যক্তিকে 
“তগবা” করিতে আদেশ করিয়াছেন-- 
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“হে মোমেনগণ! যদি কল)াণ পাইতে চ1ও, তবে সকলে, আলা 

সমীপে তওবা কর |” (১৮ পার।। হ্রা নুর । ৪ রোকৃ। ) মহাপুরুষ 

হওরৎ রস্ুল বগিয়।ছেন--'“পশ্চিম দিক হইতে সুর্যো।দয়ের অর্থাৎ 

মহা'প্রলয়ের পূর্ব পর্যযস্ত তওপ। করিলেও কবুল হইবে হিনি অন্যত্র 

বলিয়াছেন__*'মন্থতপ্ত ও লঞ্জিত হওয়াঁকেই তওবা বলে» তিনি আরও 

বলিয়াছেন _-"অ।মি. প্রত্যহ ৭* সত্বর বর তগুব! করিয়। থাকি ।” তিনি 
ইহ।ও বলিয়াছেন-_-*'পাপ করিয়! তওব। করিলে, আল্ল! দেই পাপ এমন 

ভাবে মিট।ইয়্া দেন ষে, লিখক ফেরেশতা সে পাপের কথা ভুলিয়! 

যায়-যে অঙ্গ দ্বার পাপ কর! হইয়াছিল, সে অঙ্গও দে কথ ভুলিয়। 

যায় এবং যে স্থানে পাপ করা হইয়।ছিল, সে স্থানও সে কণ! ভুলিয়। 

য়, স্থতর।ং আ।ল।র দরবারে শিচারার্৫থ অ।নীত হইলে সে পাপের কোন 

প্রম।ণ গ।ওয়া যাইবে না। প্র।ণ কঠাগত হওয়। পর্য্স্ত তওব! করিলে 

করুণ।ময় ত।হ| কবুল করিয় থাকেন 1৮ তিনি আরও বলিয়।ছেন-- 

“পশ্চিম দিকে হুর্যোদয় না হওয়া পর্/ভ্ত মহু।গ্রভূ স্বীয় করুণার হস্ত বিস্তার 

পূর্বক বলিবেন_ “হে মানন! দিবসে পাপ করিয়া রজনীতে তওব৷ 

করিলে আমি তাহ। গ্রহণ করিতে হ্ম্ত গাতিয়। রহিয়াছি | আব|র 

রাক্রিতে পাঁপ করিয়। দিবসে তওবা করিলে তাহ1ও গ্রহণ করিতে গ্রস্ত 

অ।ছি |” ম্হাত্স। হজরত ওমর বলিয়1ছেন--“মহাপুরষ হজ্রৎ 

রস্থুল /:46%, দিব! রজনীর মধ্যে শত বার তওপ| করিতেন 1” মহাপুরুষ 
হজরৎ রুল বলিয়।ছেন--“ক্রুটী না করে, এমন লে।ক পৃথিণীতে 

নাই; তবে যে ব্যক্তি তওবা করে, সে মন্গষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ |” তিনি 

অন; সময়ে বলিয়ছেন--“'গাপ করিয়া তওবা করিলে এমন নিষ্পাপ ও 

নিলম্ক হওয়া যায়, যেন আদৌ পাপ কর! হয় নাই।” তিনি আরও 

বলির়াছেনস্প।গ করিয়া তজ্জপ পাপ পুনরায় না করিবার অটল সম্বল্পের 

নাম তওব1।” তিনি এক দিন মহ।মাননীয়! হজরৎ বিবী আীয়শ! ছিন্দীকাঁকে 

সক্োধন করিয়া বলিয়াছিলেন--“দেখ আয়শা! আল্লা বলিতেছেন--. 



০সীন্ডাগ্যস্পশ্পঙ্মনি ১২৪৬ [ প্রথম পরিচ্ছেদ 

গর ছি তি & চেরা তি 2 তিতা £ ৮০5 রি পা নি ০ ঞ 

১১.1৮৯$০ |১-১/ এ ভিডি |৯১)_+ ৩৪ ০৭ ৩1 

“যাহ!র] আপন ধর্মের কথা লইয়া গ্রভেদ ঘট।য় এবং পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের 

হাটি করে, (তাহু।দের সম্বন্ধে তোমার কিছু দায়িত্ব নাই ; তাহাদের 
কার্ধ/ফল, আল্লার হাতে এবং তিনিই তাহাদের সমুচিত শাস্তিদ।তা |)” 

(৮ পারা । সরাআন্ীন । ২* রোকৃ। ) আল্লার এই কথা 
বেদীৎ লোকের লম্বন্ধে বল! হুইয়ছে । প।পীর তওবা আল্লা কবুল 
করিবেন, কিন্ধ বেদীৎ লোকের ভওব! কবুল করিবেন না । “আমিও 

তাহ।দের উপর অসন্ধষ্ট এবং ত।ছার।ও আমর উপর অসন্তষ্ট ।'* অন্য 

এক সময়ে তিনি বলি।ছেন--'“মহাত্মা। হজরৎ এত্র।হীম নবী (*০ আকাশে 

উন্নীত হইয়া), ভূতলে এক ব্যক্তিকে পরস্ত্রীর সহিত কুকর্থে রত 

দেখি! অভিসম্পাত করিয়/ছিলেন--তাহাতে সেই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই 

মার] পড়ে । পরক্ষণে অন্য দিকে দৃষ্টি করাতে আর এক জনকে 

ফান্যবিধ পাপকর্ম্দে রত দেখিয়া! তাকাকেও অভিসম্পাত করেন । ইতিমধ্যে 
প্রত্যাদদেশ আসিয়1ছিল--'হে এবরাহীম! আমার পাপী সন্তানের উপর 
কুদ্ধ হইগ না। সম্ভবতঃ ত।হারা তওবা করিবে; আমিও কবুল করিব। 

অথব!। ক্ষমা চছিতে পারে, ক্ষমা চ।ছিবামাত্র আমি ক্ষমা করিব? কিস্কা 

উহ্থাদের বংশে সাধু সন্তান জদ্িয়া আমার এব।দং করিতে পারে। 
হে এবরাহীম! তুমি কি জান না ষে, আমার নাম-১১-%৭০ ধৈর্যশীল ?” 

মহাম।ননীয়! বিবী আয়শ! ছিদ্দবীক।র মুখে শুনা গিয়াছে যে মহা পুরুষ 

হজরৎ রস্থুল বলিয়াছেন_-''পাপ করিয়! লজ্জিত ও অঙুতপ্ত হইলে, 

ক্ষম প্রার্থনার অগ্রেই করুণ।ময় সমস্ত পাপ মাজ্ন| করিয়। থাকেন।” 

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন_.“পশ্চিম দিকে এক ছুয়।র অ।ছে, তাহার 

বিস্তার ৭"* সত্বপ্ন বৎসরের রাস্তা । পৃথিবী ও আকাশের স্থষ্টি অবধি সেই 

দুয়ার তওব! গ্রহণের জন্য খোল] আছে। পশ্চিম দিক হইতে হৃর্ষযোর 
উদয় হইলে উহ বন্ধ হুইয়! যাইবে ।৮ তিনি বলিয়াছেন--."সোমবার 
ও বৃহস্পতিবার মান্ছষের অনুষ্ঠিত কার্য আল্লার সমীপে নীত হুয়। 

ইতিমধ্যে যেব্যক্তি তওবা! করে, তাহার তওব| কবুল হয় এবং ষে 

ব্যক্তি ক্ষম! চাক্স, তাহাকে মরর্জনা করা হ্য়। কিন্ত যে কিছুইকরে না, 
সেপাপী অবস্থায় রহিয়। যায়। মানব তওব। করিলে মহাপ্রভু কিরূপে 
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সন্ধষ্ট হন, তাছ। বুধ।ইর়| দিব।র জন্য মহ!পুরুষ হজরত রূন্ুল 
এক জন পল্লীব।সীর উপাখা।ন বর্ণন। করিয়।ছেন +-স্পল্লীগ্রথমের কোন 

এক জন সরল লোক উদ্র-পৃষ্ঠে খাদ্য পানীয় বণাসর্বস্ব স্বপন পূর্বক 
এক উত্তপ্ত মরু-প্রান্তর পার হুইতেছিল। পথিমধ্যে বৃক্ষ দেখিয়। তাহার 

ছ।য়। তলে উট্ ব।ধিয়। নিদ্রাতিভূত হুইয়।ছিল। জাগরিত হইয়। দেখে, 

উদ্ীটা তথায় নাই | তখন নিতান্ত ব্য।কুল ভবে উদ্ট্রের অন্ুসন্ধ।নে 

ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়।৷ বেড়াইতেছিল; কিন্তু উষ্ট্রের সন্ধ/ন না পাই! 

ল্কুৎপিপাসায় নিতাস্ত কাতর হুইয়! পড়ে। শেষে খাদ্য পানীয় প্র।প্তির 
আশ।য় নিরাশ হইয়। মৃত্যু অবধরিত জ্ঞানে পুনরায় বৃক্ষতলে গিয় 
অবসন্প দেহে মৃচ্ছিত হুইক়| পড়ে। কিছুগ্গণ পরে মুচ্ছ। ভাঙলে চক্ষু 

মেলির! দেখে যে, উদ্তীটী যথাস্থানে পূর্বববৎ বন্ধ রহিয়াছে এবং খা?) পানীয় 

সমস্তই পূর্বের ন্যয় সজ্জিত অ|ছে। ইহা দর্শন পুর্ধ্বক পল্লী-বাসীর আনন্দের 
নীম! রহিল না। “হে আল্ল।! তুমি আমার গ্রভু-আমি তোমার দাস, 
এই অর্থে আল্ল।কে ধন্যবাদ দিতে গিয়া সে আনন্দোন্মত্ত ভাবে বলিতে 

ল।গিল-_হে আল্লা! তূমি আম।র দস, আমি তোমার প্রভু ।' যাহ! 

হউক, যথ।সর্বন্ব সহক।রে হ।র।ন উট পাইয়া পল্লীবাসী যেরূপ আনন্দিত 

হুইয়।ছিল। বিপথগ।মী ভ্রাস্ত মানব তওব| করিয়। নুপথে ফিরিয়। আমিলে স্বষ্মং 

করুণাময় তদপেক্ষ। অধিক অ।নন্দিত হুইয়। থাকেন। 

তওবার প্রকৃত পরিচয় ও তাহার কার্ধযফল-_পাঠক ! জানিয়! 
রাখ--জ্ঞানের আলোক ও বিশ্বাসের জ্যোতিঃ হইতে তওবার উৎপত্তি হয় 

এই জন্য 'বুঝ সমঝ +কে তগুবাঁর শিকড় বল। যায়) মীরেফৎ জান হইতে 

বুঝ সমব" উৎপন্ন হইলে মানুষ পাপকে মারাত্মক বিষ বলিয়া জ।নিতে 

পারে। মানব যখন বুঝিতে পারে যে, সেই বিষ অ।মি বছ পরিষাণে পান 
করিয়াছি এবং ত।হাঁর প্রভ।বে আমাকে শীদ্র বিনাশ পাইতে হইবে, তখন 

তাহার মনে এক বিষম ভয় ও তীব্র অনুতাপ উৎপন্ন হয়। দেখ, যে ব্যক্তি 

অজাতসারে বিষ মিশ্রিত মধু প।ন করে, সে জানিবা মাত্র, মৃত্া-ভয়ে অস্থির 

হুইয়। পড়ে এবং বমন করিয়া! তুলিয়া ফেলিবার চেষ্ট। করে--গলায় মধ্যে 
অঙ্গুলি গ্রবেশ করিয় দিয়া উদরস্থ পদার্থ উদগার করিয়। ফেলে। উদর 
মধ্যেবিষের লেশ রছিল কিন! ভয়েব্যাকুল হয় এবং প্রতিষেধক গুঁষধ 
সেবনে ব্যস্ত হয়। এইরূপ পাপী লোক যখন বুঝিতে পারে যে, আমি 

৬ 
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গ্াবুত্তিব কুহুকে পড়িয়। মিষ্টভার লোভে গপাপকার্ধ্য করিয়।ছি-সেই গাঁগ 

পরশেষে আমর শাক্ম।র শিবাশ সাধন করিবে; তখন অনুতাপ, লঙ্ঞা ও 

ভয়ের অগ্রিতাহ।র অন্তর মধ্যে চীব্র ভ।বে জলিয় উঠে, ত&।র জালায় সে 

সহ সরা নিতান্ত এদীব ও অস্থির হট পড়ে । সেউজালা 

অত্তমররাত্যের পাপীর অভ্তর-রাজ্যে এক চমত্ক।র পরিবর্তন ঘট।ইয়। 

০১০০০ দেয়। অন্রত।প।গ্রির তেজে 'খাছেশ' পুড়িয। অনুশো- 

চন।র আকার ধারণ করে। অতীত পাপ এবং তজ্জনিত ক্ষতি সংশোধনে 

সচেষ্ট হয় এপসং পুনবায় পাপের দিকে ন।যাইবার দৃঢ় স্বল্প করে। 

আ্রোছিত।র পরিচ্ছদ দূরে ফেপিম! ঠিটহষণাগ বিনীত শযা| পাঁতিয়া লদ্। 

অন্ুত।প।গ্রিব তেক্স কেবল ষে অন্তর রাপ্জোর হিত পরিবর্তন করে, তাহ 

নহে। শরীর বাহা অবস্থ। ও হাব ভাব পর্যাস্ত ব্দলাইগ| দেয়) 

অগ্রিম অজচেষ্ট।গপিকে মনোরম করিয়। তুলে। 

দেহ রাজোর দর্পন কথ।কে পিনয় ও মধুর বচনে পরিণত করে?) 

অং্ার পরিত্ল . তঠকারিার তীত্র চ|ছুণীকে, দীনতার "নত দৃষ্টিতে 

গরিণচ করে, গর্সের পদবিক্ষেপকে দীনতার মধুর চলনে অ।নযন করে; 

আত্মা।ভিমানকে পিনয়ে এবং উৎসবের কেলী-কে।লাহলকে জ্ঞ।ন-গাীর্্যে 

পরিণত করে, মোহমুগ্ধ (গফলৎ) ভবকে দূর করিয়! তৎস্থ(নে লচেতন-মর্দ্- 

বেদনা আানয়ন করে) প্রথমে অব্ষাচীন দলে বাস করিতে ভাল লাগিয়। 

খ।কিলে এখন তহ। বিষণ তিক ল!গে এবং জ্ঞ।নী লোকের সহব|ন লাভে 

লা।ল।গিত তয়। তগওণ!কে ব।স্তবিকইজচেতন অন্ুত।প কহ যায। জ্ঞ/নের 

অলোক ও ঈম।নের নুর হইতে তওবার গ্রকুত পরিচয় পাওয়া যায়। তওবার 

কার্য)ফঙ্গ নান! শ।খা গ্রশ।থ।য় বিভক্ত হুইয়| অস্তর-রাজ) ও দেহ রাজের 

'অবস্থ! সম্পূর্ণ রূপে বলাই দে% এবং শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিকে পপ 

ও অব।ধাত।র দিক হইতে তুরাইয়া এব।দৎ ও বাধ্যতার দিকে আনয়ন করে। 

তওব! প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি ওয়াজেব । পাঠক! কেন 
তওব। সকলের প্রতি ওয়াজের, এই কথ! যদি তুমি বুঝিতে চ1ওঃ তবে 

গ্রে নিয়লিপিত বিষয়গুলি যতের সহিত বুবিয়া লও । (১) কাফের 

ব্যক্তি অর্থাৎ থে ব্যক্তি আল্ল। ও আল্লার কার্যের প্রতি বিশ্বান করে 

না, বযঃপ্রাপ্ত ও বুদ্ধি বিশিষ্ট হইব ম।ত্র তাহাকে অনিশ্বাস হইতে তওবা 

কর ওয়জেব। (২1 যেমুছলম।ন সম্তঘন কেবল পিতা ম।তার দেখাদেখা 

ণ কার্য 



মি ওল তত হয 

কার্ধ্য করে) এবং ত।হাদের ধর্মামত ও বিশ্বাসের কাল্মাগুলি শুনিয়! 

বিন! অর্থ-গ্রহণে মুখে অ।ওড়ায়, বয়ঃপ্রাপ্ত ও বুদ্ধি বিশিষ্ট হইবামাঞ্র 

ত।হাদিগকে €সেই অমনেযে।গ ভাবহইতে তওবা করিয। সচেতন-অর্থ 

গ্রহণের দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওগ়দেন এবং ষে বিষয়গুলি বিশ্বাস 

করিয়া লইতে হইবে, তাহার পরিচয় পরে স্বীয় পরিশ্রমে সুন্দর মত 

হৃদ্গত ভবে বুঝিশার জন্য মনকে উংন্ুক করিয়। লওয়া আবশ্াক। 

গ।ঠক ! আমাদের এই কথাতে ইহা বুঝিও ন| যে, গ্রত্যেক মুছলম।ন 

সন্ত।নকে যুক্তি ও প্রম।গ সহকারে বক্ত হ1-বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে । উহ্! 
সকলের গ্রাতি ওয়াজেব নহে । কিন্তু ঈমান রূপ ব।দশার সিংহ।সনটী প্রত্যেক 

মুছলম।নের হৃদয় মধ্যে মজবুৎ তাবে বিছাইয়া প্রতোক যুদলমানের 
লওয়া ওগাঁজেব। তাহ! করিতে পারিলে তহ।দের হৃদয়ে ঈমানের 

কর্তব্য কার্যাগুলি ঈম।ন অর্থাৎ বিশ্ব।স-জ্ঞ।নের দুর রিতা কর্তা 

অনুরূপ হইয়া! চলিতে পরে | (টী:২৬৭) কাজ কাম সমন্তই যখন ঈম।ন 

রূণ বাদশার অ।দেশ মত চলিতে থ।কিবে-স্তন্মধ্যে শয়তানের কর্তৃত্থ 

কিছু মাত্র থ।কিবে ন। এবং থে লে।ভ, শয়তানের প্রধান চর, তাহারও 

গ্ররেচন। খাটিবে ন|॥ তখন বুঝিবে, হৃদয়ের উপর ঈম।নের গিংহাসন 

অটল ভাবেস্থ।ণিত হুইঘাছে। পাপ কায ঘটলে, কিন্ব। পাপের দিকে 

মন ধ।শিত হুইলে বুঝিতে হইবে দে, ঈমানের প্রতুত্ব পূরাভ।বে হৃদয়ের 
উপর স্তাপিত হয় নাই । এই করণে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল 

টীকা ২৬৭। ঈমান শব্দের অর্থ ইতিপূর্বে লিখা উচিত ছিন। ইহকাল ও 
পরকালের কাধে জ্ঞান পরম হিতকর বন্ধু । আল।র বিধিবদ্ধ নিয়ষের পদ্ধতি আবিফার 
করিতে বুদ্ধি সর্বদাই সচেষ্ট আছে। সেই আবিষ্কারের ফলট জ্ঞান । উহ! বুদ্ধির 
হ[তে মশালের কাঁধ্য করে এবং বুদ্ধিক আরও অধিক পরিমাণে আবিক্ধার কার্ষে? 
লাহাযা করে। জ্ঞানের দুই অংশ আছে। গুথম অংশ যাহ। ইন্দ্রিয়ের সাহাযে লন্ব 
হয়, তাহাকে অভিজ্ঞত1 বলে এবং যে জ্ঞান কোন নভ্যবাদা শিশ্বস্ত লোকের জ্ঞান হইতে 

শুনিয়। বিশ্বাস করিয়া! লইতে হুর তাহাকে ঈমান বলে। 'আগুণে পোড়ে ইঠ আমাদের 
অন্তিজ্ঞত লব জআান। 'পাপেজআতম্। পোড়াঙ্ছ ইহ পরগন্থরগণ হইঙে লব্ধ বিহ্বাস-জ্ঞান। 

'আল্ল। এক', "পরকাল আছে', “পরকালে পাপ পুণের বিচার হইবে", 'নিখ)া কথ! 

চুরী, ব)ভিচার, নরহত্যা ইত্যাদি পাপ আত্মার ক্ষার্ত কনে'-ইত]াদি জানকে 

ঈমান বলে। আমর! ঈমান-জ্ঞানে যাহা বিশ্বান করিয়। লই, তাহ। পর়গন্বরগণের গুতা ক্ষ- 

লব্ধ অভিজ্ঞতা -মূলক-জ্ঞান। সাধারণ লোঁকের ঈমান-জ্ঞানের অধিকাংপ, দরবেশ, উদালীন 

ও সন্যাসীদিগের নিকট প্রতাক্ষ অভিজ্ঞান মধ্যে মাসিতে পারে | কলকথধা, যে জান 

এখন আমাদের নিকট ঈমান শ্রেণীর অন্তর্গত অর্থাৎ যাহ আমর পদগন্থর়ের কথার 
বিশ্বাস করিয়া লষ্য়ানি, সষুচিত পরিশ্রম করিলে এবং আল্লার ইচ্ছ। হইলে তাহাও 

গ্রতাক্ষ জ্ঞানের মধ্যে আলিকে পারে।” 

তণ্ন! ] ১২৪৯ 
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ঢা 
বলিয়াছেন--“য।হার। পরন।রী হরণ করে বা! চুরি করে, তাহাদের 

ঈমান তৎ তৎ কার্ধ্য কালে থাকে না।” হজরতের এ বাফ্োে ইহা 
বুধিও ন! বে, তদ্রূপ কার্ধ্যের সময়ে তাহার। কাফের হুইয়াযার। পাপ 
কার্ধ্যের লময়ে ঈীমানের নৃন অগৎ বিশ্ব।স-আঞানের আলোক লোগ পায়, 
ইহাই উত্ত বাক্যের অর্থ। বিশ্ব/স-জ্ঞানের বু শখ! গ্রশাখা আছে। তন্মধ্যে 

একটা শ।খায় এই কথা বুঝ।ইয়া দেয় ষে, “পরনারী হরণ একটা হলাহুল বিষ 
তুল্য মারাত্মক পাপ; উহ! আত্মাকে বিনাশ করিয়। ফেলে।” হুলাহল বিষকে 

মারাত্মক জ।নিয়! কেহুই পান করিতে পারে না। পান করিলে ইহাই বুঝায় 

যে, লোত্ ধ। মোহ উহ।কে এমন করিয়। কাবু করিধ। লইয়াছিল যে, বিষের 

ক্রিয়। ও ফল ফল তাচাকে তৃল।ইয়! দিয়াছিল । যুছলমান হইয়! কেহ পরনারী- 

গমন করিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তাহার কাম-গ্রবৃত্তি এমন গ্রাবল ভাবে 

উদত্বেজিত হইয়াছিল যে, যেজ্ঞানে হলাহল নিষকে মারাত্মক বলিয়া! বুঝা ইয়া 
দিয়াছিল, তাহ! ভূলাইর দিয়াছিল? 'এসং এ জ্ঞানটী লোপ করিয়া ব্যভিচার 

করাইয়া] লইয়।ছিল । অথবা] ইহা ও বুঝিতে পারা যান ষে, তাহার এজ্ঞানটী 
অমনোযে।গিতার আন্ছিদনে ততকালে ঢাকা পড়িগাছিল 7 অথবা 

ইছাও অর্থ হয় যে তাহার উক্ত জ্ঞানের আলোক, কাম-গ্রবৃত্তির 

ধৃমান্ধকারে পড়ি নির্বাপিত হইয়াছিল | 

যাহ! হউক, পাঠক ! এ পর্ধ্য্ত যাহ! বল! গেল, তাহাতে বুঝিতে 

ক্রক্োন্রত মঙ্গলের. গাঁপিলে-(১) সর্ব গ্রথমে কোফর অর্থাৎ ন।স্তিকতা 
পথে ওয়াজেব তওবার হইতে তওবা করা ওয়াজেব। (২) তাহার পর দেখ 
ধার) বছিক বিবরণ ক।ফেদী হুইতে দিরিযা, “দেখ।দেখী' মুছলমান 

হইলে বা মুখে কাল্মা পড়িলেও চলিবে না। মুছলমান পরিবারের অবোধ 

সম্ত।নেরাও দেখাদেশী ধর্ম-কাজ করে ও মুখে মুখে কাল্ম! আওড়ায়; এমন 

অবন্থ। হইতে তদা করিয়া! ফিরিয়া কাল্মার অর্থ-জ।ন সচেতন ভাবে 
অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতঃ তদমূসারে জীনস্ত ভাবে কাধ্য করা ওয়াজেব। 
( এখন পুনরায় দেখ, কাফের প্রথমে মুছলমান হুইয়। মুছলমান ঘরের সম্তানের 
ন)।য়। ৪1১ তকৃলীদ মতে অর্থাৎ “অন্যের দেখাদেখী' চলিতে লাগে । 
কিন্তু তদ্রূপ চল! নবমুছলমান ওমুছলমান সম্তানের পক্ষে প্রচুর নহে। 
তখন 'দেখাদেখী' কাধ্য হইতে তওল। করিয়া সচেতন ভাঁবে অর্থ গ্রহণ "পূর্বক 
জীবস্ত ভাবে আন্তরিকতার সহিত কার্য) কর! ওয়!জেৰ।) (৩) কাল্মারর 
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অর্থ অন্তরের সহিত বুঝিয়া তদহুল!রে কার্ধ্য করিতে পারিলেও সর্ব! 
পাপ পরিশূন্য হুইয়৷ চলা ছূর্ঘট। (অর্থাৎ তদবস্থায় ঘটনাক্রমে প।গকারধা 

করিতে পারে ।) অতঃপর সর্ন্ববিধ পাপ হইতে তওব! করিয়া কেবল পুণে)র 
দিকে ফির! ওয়াজেব | (৪) এখন দেখ, সর্বাবিধ পাঁপকার্ধয হইতে ঝচিতে 
পারিলেও পাপের চিস্তা হইতে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন । তখন সর্ববিধ 

পাপ হইতে তওবা করিয়া! ( সদৃভাব চিত্ত!র দিকে ) ফিরিয়া আসা ওয়াজেব। 
(৫) পাপচিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারিলেও, যে প্রবৃত্তিগুলি পাপের মূল 

তাহা হইতে পনিত্র হইতে পারা ছুফর। তোজনেচ্ছা, কথন-গ্রবৃতি, ধন মানের 

লালসা, অহঙ্কার '্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি হষ্টতে অব্যাহতি পাওয়া বড় কঠিন । 
ও সকল প্রবৃত্তি মনের ময়লা ৪ পাপের মূল, নুতরাং তৎসমুদয় 
হইতে তওলা করা গুয়াজেন। ( দেকরাজ্যের রক্ষার জন্য প্রবৃত্িলির 
সষ্ট্ি, সুতরাং ততসমুদয়কে নির্্মশ কর যায় না তবে ) তত সমুদয়কে 

সাম্য ভাবে আনয়ন করতঃ বুদ্ধি ও ( শরীক্মৎ ) ধর্প-বিধানের অধীন 
করিয়! দেওয়া ক্সাবশ্যক। (৬) প্রবৃত্িগুলিকে আজ্ঞ।ধীন করিতে 

গ্রাণ।স্ত পরিশ্রম ও অসীম আঙ্ম-নিগ্রচের গয়োজন ; সেই ছুঃসাধ্য 
কঠিন কার্য সমাপন করিতে পরিলে সম্মুথে নান। দিষয়ক অমূলক 
সন্দেহ ও শৃন্য-চিজ্া উদ্দিত হইয়া মানবের পদস্থলন ঘটাইতে পারে । 
সে বাঁধ! পার হওয়াও কঠিন ব্যাপার। নুতর।ং আমুলক সন্দোন 
ও শূন্যচিন্ত। হইতে তওবা কর! ওয়াজেব। (৭) এই ব্যাপারে উত্তীর্ণ 

হইতে পরিলে, আর একটী কঠিন ব্যাপার পন্মু্থে উপস্থিত হয়-- 

অর্থাৎ সদ! সর্বদ। আল্ল।র শ্মর়ণে ডুবিয়া থাকিতে পারা হায় না-- 

হাজার চেষ্ট| করিণে৪ও আল্ল।র স্মরণ হইতে অনা দিকে মনবায় এষং 

তজ্জন্য কিছু না কিছু সময অতিবাহিত হুইয়।খাকে। আল্লাকে ভুলিয়! 

জীবনের এক বৃহূর্ধ অপচদ কর! সর্ধাপেক্ষ। গ্রধ।ন ক্ষতি, সুতরাং 

তাহ। হইতে তওবা কর। কর্তব্য। (৮) যাহ হউক, সর্বদা! তগ্য় 

ভাবে আল্লর ম্মরণে ৪ চিন্তনে নিমগ্ন থাকিতে পান্িলেও মানবের 

সম্দূখে অনির্বচনীয় উন্নতির আর একটী প্রশস্ত রাজপথ উম্ম্ত হয়। 

সে পথের প্রত্যেক ধ।পে অসীম মঙ্গল পাওয়! ফায়। এবং সে পথের 

প্রত্যেক পরসর্ভী ধাপ, পূর্ববন্থী ধাপ অপেক্ষা অধিক কলা।শ দায়ক 

সেই অনির্নচনীয় ক্রমোল্নত মঙ্গলের পথে অগ্রপর হইতে মানবের অপিকার 
১১ 
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ও ষেোগতা আছে। মানব মে পণের কেন এক ধাপে আরোহণ 

পূর্বক যস্তষ্ট চিত্তে ঈ।ড়।ইয়া গেলে অর্থ।ৎ অ।র অপিক উন্নতির দিকে অগ্রসর 

নাহইলে তাহাকে অপিক সৌভ।গ্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। উন্নত 
পৌভাগ্যে বঞ্চিত হওয়াকেও এক হিসাবে ক্ষতি বল! যায়। তজ্জরগ ক্ষতি না 

করিবার জন্য ঈডান হইতে তওব|। করিয়। রুমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রলর 

হও্যা কর্তব্য। মহাপুরুষ হলরৎ রল্ুল [টি গতাহ +* স্তর বর তওব! 
করিতেন; উছ! সম্তনতঃ এই মর্শেরট কগা হইবে । কেননা অনবরত উন্নতির 

দিকে অগ্রসর হওয়। এবং অধিক লাভ করা ঠ|হ।র কার্য ছিল। তিনি 

যে ধাপে শমরেছণ করিতেন, তাছ। পশ্চাতের ধাপ অগেক্ষ। অধিক ল।ভ- 

উৎপ|দক বলিয়।বুঝিতে প।রিতেন, 'এবং তথ। হইতে পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিগাত 

করিয় বুঝিতে প1রিতেন, তিনি অতীত অবস্থায় বর্তমান অনম্থ। অপেক্ষা অলপ 

ল।ভ করিয।ছেন । এই ভ।বিয়।ট তিনি অনুতাপের সহিত তওব। 

করিয়াছেন । মনে কর কোন ব্যক্তি এক দণ্ড কার্য করিয়া একটী পয়স। 

উপার্জন করহঃ আনন্দিত হইয়।ছিল--এখন দেখিতেছে বর্তমান কর্মটনপুণ্য 

সহুক।রে এক দণ্ড কর্ম করিলে তখন একটী মে|ছর উপজ্জন করিতে পারিত। 

ইহ। বুঝিতে প।রিলে পে ন্যক্তি কি ছঃখিত হুইনে ন।? আনার দেখ, থে 

ব্যকি এখন এক দণ্ডে এক মেহর উপার্জন করিয়! অনন্দিত ছইভেছে এবং 

ভাবিতেছে ইহ। বড় ল।ভ হইল, কিন্ব পরক্ষণেই তদপেক্ষ। উচ্চ নিপুণত। প্রাপ্ত 

ছইম| এক দণ্ডে সহম্ম ব্বর্ণ মুদ্র।র হীণক উপাজ্জনে সক্ষম হইল। এমন 

অবস্থায় অতীত দণ্ডের নিক নৈপুণ্য ও অল্পগ।ভ স্মরণ করতঃ সে ব্যক্তি 

অবশ্যই লজ্জিত ও দুঃখিত হবে । এই  ক।রণে জ্ঞ।নী লোকের। বলিম!ছেন-_ 
9৮৮ 
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*স।ধুগণ যাহ ল(ভ মনে করেন, সিদ্ধ পুরুষেব! তাহ] ক্ষতি বলির 

খিবে5না করেন |” অর্থাৎ সাধু পোক নিজের সাধুভায় যে পুরস্কার 
পাইয়া আনন্দিত হন, দিদ্ধ পুরুষগণ তাহা নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়৷ বুঝিতে 
পরেন এবং মনে করেন,_-“'উক্ত সাধুর পক্ষে যাহা ল।ত করা উচিত 
ছিল, তাহা? না! করিয়া! নিজের ক্ষতি করিলেন 1” 

অনবধানত। হইতে বা উন্নতি লাভের অপারগতা হইতে তওবা! 
ওয়াজেব হইবার কারণ । এস্কলে কেহু জিজ্ঞাস! করিতে পাঞ্জেন যে, 
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£কাফেরী হইতে ও প।প হইতে তওব। করিলেই ত যণেষ্ট হয়, ( গ।ফলৎ) 
অনবপ।নত। ব| অনতর্কত। হইতে তওন। কর কিন্ব। উন্নতি লাভের 'অপাঁরগতা 

হইতে তওবা কর! কেখল অতিরিক্ত কর্ম মাত্র; তদ্রূপ তওবা ফরজ (অতি 

কর্তব্য) নছে। তবে কেন এস্কলে ওয়।জেণ (কর্তপ্য) বল। হইল? এই প্রশ্নের 

উত্তরে আমর! এই কথা বঙসিতেছি যে, ওয়।লেব(কর্ধব্য) 

ছুই গ্রক।র। ধর্ম শান্ের বিধানগুলি গ্রতিপ।লন করা ওরা জে খের 
প্রকারতেদ ও অর্থ 

প্রথম প্রকারের ওয়।ছেব। সর্ব সাধ।রণ লে।ককে সেই 

বিধান মানিয়। কার্দ করা কর্তণ্য; নাকরিলে পাপগ্রস্ত হইতে হয়। 

ধর্মশান্ত্, সর্ব সাধারণ লে।কের পক্ষে কর্তব্য ও অবর্তব্যের সীম! নির্ধ।রণ 

করিয়। দেয় । সেই সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! জীবনের কার্যাবলী করিয়া 

গেলে পরকালে আকন্স-পিনাশ ও দে।(জখের শ।ন্তি হতে অব্য।হতি পাওয়। 

ষ/য়। দ্বিতীয় প্রকারের ওয়াজেন (কর্তণ্য) প।লনে ন।ধারণ লোকের সাধ্য 

নাই। তাহ! অপ্রতিপালনে দোজথের ভয় না থকিলেও পরকালে উচ্চ 

অ।সন লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। পরক।লে উচ্চ আসনে বর্ধিত হইলে ক্ষ 

হইতে হইবে । নিজের সমশ্রেণীস্থ মথব। অপরৃষ্ট লে।ককে আগন।র অপেক্ষ। 

উচ্চ আসনে উন্নত সম্মানে বিভৃষিত দেগিলে, যে ক্ষে(ভ জন্মে তাঁহ1ও 

এক নিষম যাঁতনা। ভূতল হইতে নক্ষত্র লোকের উচ্চতা যতদুর, পরকালে 

আপন অপেন্গা কোনও কে।নও লোককে তদপেক্ষা অধিক উন্নত দেখিয় 

নিজের অযোগ্যত| 'ও অনুপযুক্ত স্মরণ করতঃ বহু নিষ্পাপ সাধু লোককেও 
ক্ষোভ ও মনোকষ্ট পাইতে হইবে। এরূপ মনঃকষ্টকেও এক প্রকার 

যাতনা বলা ষায়। তদ্ব্ধপ যাতনা পাইতে নাহয় তজ্জন্য তওবা করিয়। 

উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়! দ্বিতীয় প্রক।রের ওয়াজেব। দেখ' ইহসংস।রে 

নিজের সমশ্রেণীস্থ লে।ককে উচ্চ সম্মানে বিভূষিত দেখিলে সকলের মনেই 

তীব্র ক্ষোভ উৎপন্ন হইয়| থকে এবং লংস।রকে আননা-শূন্য কষ্টের স্থান বুঝ। 
যায়; মন ক্ষোভ।নলে দগ্ধ হইতে থাকে । ফৌলদ।রী বিচারে যদিও তাহাকে 
বেত্রাঘাত, যষ্টী গ্রহার, হস্ত কর্তন, না অর্থদণ্ড ভোগ করিতে হয় না, তথাপি 

তদপেক্ষ! অধিক যাঁতন। মনের মধ্যে ঘটিতে থাকে । পরকালের অবস্থাও 

ঠিক সেই প্রকার । যাহারা শাস্্ব-নি পিট প্রথম গ্রকায়ের ওয়ার্জেবগুলি পালন 

পূর্বক দোজখের শ।ভ্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবে, তাহ।দিগকেও 

দ্বিতীগ প্রকার কর্তৃব (ওয়াজেব) লক্ঘনে পরকালে উন্নত গৌরবে বঞ্চিত হইয়! 
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ভীব্র মানসিক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। এই জন্য পরক'”লব-বিচার-দিনের 
আর এক নাম ১১১ (৯21 (১: “ইদ| ওমে।ৎ তাঁগ।ণে + অর্থ।ৎ গতান্ু- 

শে।চন।র দিন; সেদিন কেহই অন্থশে!চন। শূন্য হইতে পারিণে ন।। যে 

বাক্তি পাপ কার্য করিয়।ছে, নরক-বন্ত্রণায় জড়িত হইয়া দুঃখ প্রক।শ করিয়া 

বলিএে,-হ।য়! আমি কেনপাপ করিয়াছি?' যেব্যক্তি সকর্য করে 

ন।ই, সেও দে।জখে পড়িয়! বলিতে থাকিবে, “হারা অমি কেন 

সৎকার্ধয করি ন।ই?” যেব্যক্তি সৎকার্ধ্য করিয়াছে, সেও অনুত1প করিয়া! 

বলিতে থাকিবে,--'"হ।য় আমি কেন অধিক সৎকার্ধয করি নাই?" যাহ! 

হউক) জগতের সমস্ত পয়গম্বর চিরকাল এক বাক্যে এই কথা বলিদনা 

অ।সতেছেন--যাহার যতদুর স।ধ্য সৎকাধ্য কিয়! চল; ক্ষণক|লের 

জন)ও সৎকার্ষ্যে বিরত হইও না| এবং এমন তাবে কাধ্য কর, যেন পরকালে 
ক্রটী প্রকাশ ন| পায় । জগতের শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর মহ!পুরুষ হজরৎ রস্থুল 

ট্রি ইচ্ছ। পূর্বক ক্ষুধিতপ|কিতেন। যদিও তান জানিতেন যে, অন্ন 

অ।হ।র কর! হারাম নছে, তথ।পি তিনি নিজকে কঠিন ক্ষুধার যন্ত্রণায় আবদ্ধ 

রাখিতেন। মহাম|ননীপ্ষ। বিবী আয়শ! ছিদ্দীকা বলিয়ছেন--““মহ।পুরুষ 
হজরত রজ্মল সা কোন কোন সময়ে ক্ষুধার জ।লায় এমন অস্থির হইয়| 

পড়িতেন যে, আমি তাীহ।র পবিত্র উদরে হত বুলাইয়! বলিতাম--“হে 
রনুলু্।! আপনার স্ব।স্থ্যের উপর আমার প্রাণ উৎসর্গ হউক-_ছুনিয়তে 
তৃপ্তির সহিত পান ভোজন করিতে কি অ।পনার ক্ষতি আছে? তদুত্তরে 

তিনি বলিতেন-_-“অগ্জি আয়শ।! আমার (11১11 “উলুল আজম" 
(টাঃ ২৬৮) ভাই সকল আমার অগ্রে আল্লার সমীপে গিয়া মহৎ গৌরবের 

উত্কু্ট সম্মানে পুরস্কৃত হইয়ছেন; আমার ভয় হন, স।ংস!রিক স্থখে রত 
হইলে, ত।হাদের উচ্চ মর্যাদা অপেক্ষা! অ|মার মর্যাদা লঘু হইতে পারে। 
ভ্র।তূগণের অপেক্ষ। মর্ধয।দ।য় লঘু হওয়। অপেক্ষা সংস।রে এই কয়েকটা দিন 

টীকা--২৬৮। ১) | উলুস্অধিকণারী এবং (৭১০ আনম-্অধাবসাঘ। লুল 
আঞম' শবের অর্থ উন্নত অধ্যবদাক্জের অধিকারী । যে সকল পয়গন্বরের ইচ্ছ। ও অধ্যবসায় 
অভীব উচ্চ ছিল, ভারা এ নামে সন্মানিত । নয় জন লদ্গন্বর “উলুল আজম: শ্রেণীর অন্তর্গত ঃ 
বণ। :--( ১) হজরত নুহ। (২) হুজরৎ এব্রাহীম। (৩) হজরৎদাউদ। (৪) হজরত 
ইরাকুব। (৪) হজরত ইমুছোক। (৬) হজরত আইয়ুব। (৭) হঙ্জরৎ মুছা( ৮) 
হজরৎ ঈছ1। (৯) হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ইহার] প্রত্যেকে সত্য ধর্ম বিস্তারের জন্য 
নান। বিপদ আপদ মহ্য করি অলোঁকিক অধ্যবদায়ের সহিত মনুয/ জাতির নৈতিক উন্নতির 
লোপান গড়ির। গিঘ়াছেন। 
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২ 
কষ্ট সা কয! আমি অধিক ভালনাপি 1”, এই কথার উপর আমাদের 
প্রশ্নকারী কি বলিতে চান? দেখ, এক দিন মহত! হজরৎ ঈছ। নদী ৪ 

প্রস্তর থণ্ডের উপর মন্তক স্থ(পন পূর্বক শয়ন করিয়াছিলেন) ইতিমধ্যে 

শগতান আসিয়া বলিয়।ছিল--“আপনি ছুনিয়ার সখ ভে।গ পরিত্যাগ 

করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এখন দেখিতেছি অআ।পনি তজ্জন্য অন্তাপ 
করিতেছেন | হজরৎ জিজ্ঞাস] করিলেন--“অ।মি কি করিয়াছি ?' 

শয়ত।ন বলিল--“আ|পূনি পাথরের উপর মস্তক রাখিয়া বালিশের সুখ 

ভোগ করিতে চাহিভেছেন।” হজরত বাম হস্তে পাথরখ।নি দুরে নিক্ষেপ 
করতঃ বলিলেন--*'এই লও, ছুনিয়ার সহিত ইহ।ও লয়] য1ও। ইহাও 

তে।ম।কে ছাড়িয়া দিলাম ।” এক দিন মহাপুরুষ হজরৎ রন্মল 84 এর 

ক!ষ্ঠ গাছুকায় নৃতন ফিতা লাগান হইয়াছিল । তৎগ্তি দৃষ্টি পড়।তে 
উত| সুন্দর বলিয়! বুঝ। গিযাছিল, এই জন্য তিনি নৃতন ফিতা দূর করিয়। 

পুর।তন গ!ছী পরাইয়া দিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এক্দ। মহাত্ম। হজরৎ 

আবুবকর ছিদ্দীক ছুপ্ধ পান করিয়।ছিলেন। পানের পর সেই ছু, ষে উপায়ে 

উপঞ্জিত হইয়া তাহার হস্তগত হইয়াছিল তন্মধ্যে কিছু সন্দেহ অনুমান 

করিয়।ছিলেন। সন্দেহ জন্ম। মাত্র তিনি স্বীয় গলদেশে অঙ্গ,পী প্রবেশ করিয়া 

দিয়া বমন করিয্াছিলেন। শেষে মনে করিয়াছিলেন ছুগ্ধের কিয়দংশ নাড়ীর 

মধ্যে লাগিয়া থাকিতে পারে । এই সন্দেহে গলার মধ্যে পুনঃ পুনঃ অঙ্গ,লী 
প্রবেশ করিয়।দিয়। বমন করিতে কারতে হুপ্ধের সহিত গ্রাপ পর্যাস্ত বাহির 

করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। আচ্ছা, এস্বলেই বা অ।মাদের 

গ্রশ্নকারী কি বলিতে চান? তাহার কি জানানাইযেস্ত্রধু সন্দেহ মাত্র 
অবলম্বনে সাধ।রণ ব্যবস্থা! শ।স্ক্েবমন কর।র বিধান নাই । সর্নস!ধারণের জন্য 

সহসাধা সরল ব্যসস্থা হইয়াছে । সেব্যবস্থা এক গ্রকার; আর ছিন্দীকগণ 

সতর্ক দৃষ্টিতে নিজের উপরে যে কঠিন ব্যবস্থা করির লন তাহা অন্য প্রকার। 

ছিন্দীকগণ প্রত্যেক ব্য।প।রের দোষ গুণ স্বচক্ষে দেখিতে পান এবং বিশেষ, 

স।বধানে দোষের স্পর্শ পধ্যস্ত পরিহ্!র করিয়া চলেন। মন্ুষ্যজাতির মধ্যে 

ছিদ্দীকগণই প্রকৃত চক্ষুত্ম(ন লোক । তাহার! আল্লাফে দেখিতে পান-_ সৃষ্টি- 

কৌশল দেখিতে পান এবং আল্প।র পণে চলিবার কালে যেসকল বাধা বিশ্ব 

আপদ বিপদ উপস্থিত হয় তাহাঁও দেখিতে পান। হেপ্রশ্নকারী! ইহা মনে 

করিও ন। যে, গর সকল মহ।ঝ্ম। বিনা ক।রণে তদ্দ্রপ মহ। কষ্ট ও কঠিন পরিশ্রম 

১৫ 
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অ।পন।দি(গর উপর চাপাউয়। লইগ।ছেল বরং তাহ।র। প্রতি মুহূর্তে উন্নতির 
পথে অগ্রপর হষ্টতে এবং প।রলৌকিক গোপন হস্তগত করিতে বান্ধা কোমরে 

সর্বদ। অকুস্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাহার! তদ্রূপ কষ্ট অনর্থক গহ্য করেন 

ম।ই , ইহাশিশ্বমন কর! পাঠক 1 তোমরা কেবল সাধারণ ব্যবস্থ। শ।প্মের 

সপ।রণ ব্যবস্য। মানিয়া স।ধারণ লে।কের পন্থা অবলম্বন করিয়! সন্তষ্ট হইও 

না, বরং ছিদ্দীকগণের সতর্ক ব্যবহ।রের অন্রসরণ কর। যাহা হউক, উপরে 

ব।হ! লেখ। গেল, ত।হ। হইতে মোট।মুটি বুঝিতে পারিলে যে মানব কে।ন 

অন্স্থ।য়তওন! ন। করিয়। থাকিতে পরে ন।। 

অপচিত সময়ের জন্য স্বৃত্যুকীলে অনুশোচনা ব। তওবা বিফল 
- আবু ছে।লায়ম।ন দ|রানী পলিযাছেন_-মান? অন্য কোন ক্ষতিতে রোদন 

ন। করিলেও আসে যায় ন|, কিন্তু সময়ের অপচিত অংশের সহিত যে উপকার 

হাত ছাড়! হয়ছে, ত।তা বুঝিতে পাঁরিলে হাদয় ফাঁটি॥। ক্ষোভে ও অন্ুতাপে 

যে রোদন আসে, তাঁহ। মৃত্যু পর্ধ্যস্ত শেষ হয় না। এমন অবস্থায় ষে ব্যক্তি 

অতীত জখবন বৃথা নষ্ট করিয়। সম্মুখস্থ তবিষাৎ সময়ও অপচয় করিতে 

বসিয়াছে, তাহার ঢুরবস্থ।র কথা আর কিজিজ্ঞাসা কর?” পাঠক! বুঝিয়। 

দেখ_-এক নাক্তি অসাবদানতা হেতু হাক্চের মাঁণিক হ।রাইয়া ফেলিল। 

উভ/তে সে অনশ)ই অভত।গে রে।দন করিবে । কিস্তু তাহ।র উপর মাণিক 

ছ।বাঁনের অপরাধে তাহ।র উপর ংপ্রভু যদি কোন শান্তি-দেন তবে বল 

দেখি তাহার ক্রন্দন কেমন কঠিন হইবে? জীবনের প্রত্যেক নিশ্ব(দ এক 

একটা 'আমুলা মাণিক। উহাব বিনিমঘে চিরস্থায়ী সৌভাগা হস্তগত হইতে 
পারে। উহা! পচয় হইলেই এক মহ। ক্ষতি; তাঁহার উপর উহ।র বিনিময়ে 

প।প কিনিয়। লওয়া কেমন ভয়হ্বর হৃদগ-শিদারক ক্ষতি। পাপে, আত্মার 

বিনাশ স।ধন করে। ষে পরমা দিয়া স্থায়ী সৌভাগ্য ক্রয় করা যাইত, তদন্বার! 

ভীষণ আত্-বিনাশ ক্রয় করা হইতেছে-এ সংবাদটা যদি কাহ!কে দেওয়া 

(যায়, তনে পল দেখি তাঁহ।র কেমন মানিক যন্ত্রণ। উপস্থিত হইবে 1? মানব 

কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর ক্ষতির সংলাদ এমন অসময়ে প্রাপ্ত হইবে যে, তখন 

অনুতাপ পরিত।পে কোন ফল হইবে না । রঃ চি সী হাতির 
৪৫. নে ৪১ ০ রি ৯০৩ 
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“তো স। দিগকে যে জীবিকা দন করিয়।ছি, মৃত্যু অ/সিনার পূর্বে তাহ।র 
সদ্বার কর। (মৃত অ।পিলে) এ কণা বলিও না যে--“হে গ্রভো! কিছু 

সময় দিলে ভাল হইত।” (২৮ পার । স্থরা মেন।ফেকুন। শেষরোকৃ |) 

জ।নী লে।কের! এই আয়।তের ব্যাখ্যা কালে বলিয়াছেন--“*মৃত্যু কালে 
ম।ছষের] যমকে দেখিতে পায় এবং তাহ।কে দেখিবাম।ত্র বুঝিতে পারে, 

এখনই মরিতে হইঈনে। তৎক|লে মানবের মনে বিষম ক্ষোভ অন্থুতাপ 

অ।বিভূর্তি হয় এবং যমকে বলিতে থাকে-“দম। করিয়া একটী দিনের অবসর 

দিউন; সেই অবসরে তওব| করিয়। লই।' যম বলিয়া থ|কে-_-তুমি তো 
বহু দিনের অনসর প1ইয়াছিলে, এখন একটা দিনও বাকী নাই--ঠিক মৃত্যুর 

দিন উপস্থিত।' একগা গুনিয়। সে বাকি অপীর হইয়। বগিতে থাকে, “তবে 

এক ঘণ্ট। সময় দ্িউন। ফেরেশত| বলেন_-'তোম!কে বনু ঘণ্টা সময় 
দেওয়া হইয়াছে; এখন একটী ঘণ্ট।ও অবসর দেওয়। যায় না । তখন 

ম|নুষ নির।শ হঈয়। পড়ে এবং তাহার মনে এমন ব্যাকুলতা অনিভূর্ত হগ্ন 

যে, ঈম।ন অর্থ।ৎ বিশ্বাস-জ্ঞ।নের মধ্যে গগ্ুগে।ল উপস্থিত হয়। যাহার আমে 

সৃষ্টির আদিম সময়ে দুর্ভ।গা নির্ধারিত হইয়াছে, মে তৎক|লে বিষম হড়বড়ির 

মধে) পড়িয়। শিশ্বাস-জ।নের কর্্যতা হ|রাইয়া ফেলে । সনেহ ও 

ব্যাকুলত। লইয়। পরকালে চলি॥া য।/য় এবং তখন গিয়া! অনস্ত ছূর্ভ।গ্যে 

পন্তিত হয় । পক্ষান্গরে, অ।দিম ক।লে য।হ।র আদৃষ্টে সৌভ।গ্য লিপিবদ্ধ 

হইয়াছে, গে উপ|ঞ্ছিত জ্ঞ।নপিশ্বাস অটল ও অবিকল ভাবে লইয়া 
শ।স্তিব সহিত পরক।লে পর হইয়া যায়) এবং স্থুখে বাস করিতে 

থ।কে 1” এই উপলক্ষে আল্ল। বলিতেছেন-- 
| ০9 ৮৯০ পাকি কার্ল ৮6 পি র্পলজ পর নিত ওটি 
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মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিজের পপটের পাইয়া যে ব্যক্তি বলে, আমি তওবা 

করিতেছি, তাছণর তওব। কে।ন কাজেরই নছে।” (৪ পারা। সুর নেছ।। 

৩ রোকৃ।) আ/নী লেকের! বলিয়াছেন -_-“মহাপ্রহথ আল! প্রত্যেক মানবকে 

ছুইটী গুপ্ত কথ! বলিয়া দিশপ্পাছেন । প্রথমী জন্ম কালে বলেন, তাছ। 

এই-'হে মানব! তোম।কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্র করিয়! সন করিল।ম-- 

তোমার ছিতের জন্য যাহ! আবশ্যক, তাহ! গ্রচুর পন্িমাণে দিলাম-_- 

সর্বে।গরি পরমায়ু রূপ মূলধন তোমার তাতে সমর্পণ করিয়। পৃথিবীতে 
পাঠ।ইন্তেছি | সাবধান, মূলধনের কিছুমাত্র অপচয় করি৪ না, উহা 
কি ভবে আমার নিকট ফিরিয়। আন তাহাই আমি দেখিতে চাই ।, 

দ্বিতীয় কথাটী মৃক্যু সময়ে বণিবেন, যথ| -ষে মূলধন তোমার হাতে 

'আ।মানৎ রাখিয়াছিলাম, তাহা দিয়া কি করিয়াছ ? যদি সযত্ধে সহ্বাবহার 

করিয়া থাক, তবে পুরস্কার প1ইবে, কিন্তু অযত্তে অপচয় করিয়। থাকিলে 

দোক্গখে নিক্ষিপ্ত হইয়। পুড়িতে থকিনে । এখন পুরস্কার বা শাস্তির 

জন্য গ্রস্তত হও ।' 

তওব। গ্রাহ্য হইবার কথা। পাঠক ! জানিয়! রাখ-যথ|রীতি 

নিয়ম সহকারে তওণা করা গেলে তাহ! মহা প্রভু অতি নিশ্চপ্ন কবুল 

করিম থাকেন । তওপ। করিয়। তাহ। আল্লা গ্রহণ করিবেন কি না 

যলিয়। লন্দেহ করা উচৎ নহে । তবে তওবাটী নিয়ম মত যথ।রীতি 

হইল কি না এই ভাবিয়া ভগ্ন রাখিবে । যে ন্যন্তি আত্মার পরিচয় 

পাইয়াছেন, শরীরের সচিত আত্মার সম্বন্ধ জীনিতে পারিয়।ছেন 

এবং আল্ল।র সহিত আত্মার মিলনপথের বাধ! বিত্বগুলি চিনিতে 

গ।রিয়াছেন, তিনি নি:সন্দেছে বুঝিতে পারিয়াছেন। গাপই আল্ল।র 

পথের পরুদ| এবং তওব। দেই পর্দা সরাইয়া দিবার একমাত্র উপায় । 
আল্ল।র দিকে যাইবার পথে আত্মার সম্মূণে যে পর্দা উপস্থিত হয়, 

তাহা বিদুরিত হওয়ার নাম “তওব! কবুল' হওয়1। আজ্ম। বাস্তবিক পক্ষে 

ফেরেশ.তাজ।তির সমশ্রেণীস্ত এক প্রক।র পবিত্র পদার্থ । আত্ম! প্রথমে 

খ্ব্ছ দর্পণের ন্যায় মস্থণ ও পরিষ্কার থাকে। পরে পাপ কার্ধা করিলে 

তাহ। মলিন হইয়া! পড়ে । পৃথিবী হইতে আত্মা নিজের ন্ব।ভাবিক 
নির্খলত। ও ব্বচ্ছত। লইয়া পরক!লে পার হইতে পারিলে তন্মধ্যে আল।র 

প্রতিবিদ্ব প্রতিফলিত হইতে পায়ে। পৃথিবীতে অবস্থান কালে পাপ 
১৮ 
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কার্য করিলে তজ্জনিত ধূম আত্ম।কে ঘআঙচ্ছর করে; আবার এধাদৎ ও. 

সৎক্ধ্য করিলে তছৎপন্ধ অলোক আক্ম।কে নির্দাল করিয়া দেয়। 

এখন দেখ, পৃথিবীতে অবস্থ।ন কালে আংত্ম।য় উপর ছটী প্রভাষ অনবরত 

গড়িতেছে-্-প।গ কার্ধয করিবামাত্র অন্ধক।র জন্মিয়। আত্মাকে মলিন 

করি! ফেলে); অ।ব।র পুণ্য কার্য করিলে এক প্রকার আলোক উৎপন্গ 

হইয়া পাপের মলিনতা দূর করিয়। দেয়। পাপের অন্ধকার ও পুণ্যে 
আলোক পর পর আআ জ্মার উপর ক্রধ।গত পড়িতেছে। একবার পাপের 

অন্ধকার, পণ্যের আলে।ক নির্বাণ করিয়! দিতেছে; আপার পুণোয় অ।লো।ক, 

প।পের মলিনত। সর।ইগ। দিতেছে । এই ঘন্বব যুদ্ধের মধো তওবা আসিয়া 

পাপের মলিনতা দূর করিয়া দিলে আত্মা নিঞ্জের স্বাভাবিক পনিজ্রতা 

ও উজ্জলত। প্র।গত হয়; তাহু।র পর এব।ৎ ও ্নৎকার্য করিলে তাহার 

অ।লোকে আত্মার উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইস্থলে এ কথাচীও 

মনে রাখিতে হইবে যে, কঠিন মহাপাপ করিলে ক্িন্বা লঘু পাগই 

বর।ধর করিয়। চলিলে আয্ম।র উপর গ।ঢ় মরিচ।র এক শক্ত .আনরণ 

পড়িয়া যায় এবং আন্তে অ।স্তে সে মরিচ অভাস্তর ভগে এমন গভীর 

হুইপ! গ্রবেশ করে যে, কেন উপয়ে সে কলম্ দূর কর যায় লা। 

দেখ, অ।য়ন।র উপর মরিচ] জমিমা বহু দিন রহিয়। গেলে, তাহার দ।গ 

অধিক ভিতরে গ্রাবেশ করে; তখন তাহাকে পরিষ্কার করা হুর হয়। 

অ।ত্স।র অবস্থ।ও তঙ্জরপ। বনদিন ধরিয়া গ।প কার্য কৰিলে মবিচ। 

আজ্সাকে এমন গ।ঢ ক।ল আচ্ছ।দনে ঢাকিয়! আঅভযস্তর পর্যস্ত প্রবেশ 

করে যে তহর মধ্যে তওবা করিব।র ইচ্ছা অ।দৌ প্রবেশ করিতে 

গারে না। মুখে তওব। করিলেও তাহা অন্তর পর্যন্ত গ্রবেশ করিতে 

প।রে না--জিহ্বাগ্র হইতেই উড়িয়া যয়। মলিন বস্ত্রে ছাবুন ম।খিযা 

ধুইলে যেমন তাহা পরিক্ষার হইতে পারে, তদ্রূপ বিশেষ মনে!যে।গের 
সহিত এবাদৎ ও সৎকার্ধ্য করিলে তহ।র অলে।কে মলিন হৃদ পর্রফ|র 

হইতে পারে। 

আল্লার নিকটে তওব। গৃন্থীত হুওয়। সন্বন্ধে মহাজন উক্তি ও 
উপাখ্যান । এই জন্য মহ।পুক্ষ হজরৎ রসূল (্ঠ', বলি ছেন-_. 
“মনা কার্য টিয়া গেলে অবিলম্বে সৎকার্ধের অনুষ্ঠ।ন কর, তাহাতে 

পাগের ক্ষতি লংশে।ধিত হইলে 1” তিনি অন্যত্র বলিয়ছেন--“প!প 
১৯ 
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আকাশের সম।ন উচ্চ হইলেও তওবা! করিবামাত্র ক্ষম। হইবে ।” ছিলি 

অ।রও বলিয়াছেন--'€কোন কেন ব্যক্তি পাপ করিয়। পেহেশ তে যাইবে ।” 

ইহ! শুনির! ছাহ।বাগণ জিজ্ঞ/সা করিয়।ছিলেন--“'হে রঙ্ুলুষ্ক!, তজ্জপ 

হইবার করণ কি?" তিনি বুধাইগ। দিম।ছিলেন, *'কেছ পাপ করিয়া 
এমন তীব্র অন্থৃতণ্ড ও লজ্জিত হইতে পরে যে, তদ্য।তন! তাহাকে 

আর প।পের দিকে দৃষ্টি কগিতে অণনর দেয় না। সেই অন্রতাপ লজ্জায় 

ত।হ।কে পোজানুজী বেহেশতে লইঞ্ন। গিগা উপস্থিত করে !” জ।নী 

লে।কেরা বলিয়।ছেন--“তওব।ক।রী বে।ককে দেশিয়! শয়ত।ন ভয় পায় 

এবং হত!শ হইয়া দুঃখের সহিত বলিতে থকে-_'হ।য়। উহ।কে প।পে 
নিক্ষি্ড না করিলেই ভ।ল হইত |” মহাপুরষ হজরৎ রূন্ুল 

বলিয়।ছেন --'*অপবিত্র বস্ক সংযোগে বন্ধ কলুবিত হইলে, জলে যেমন তাহ! 

ধুইয়া পরিষ্কার করে, পুণাও তন্জপ পাপ ধুই। ফেলে |” ঠিনি 'অনন্র 

বলিধাছেন--“শগতান আল্ল।র দরবার হইছে বিতাড়িত হইবার কালে 

বলিন1ছিল--হে মহ।প্রভে|! তোমার গৌরবের শপথ-ম।নবের ঞাণ, 

দেহ পিঞর হইতে বাহির না হওয়। গর্যস্ত আমি ত।হ।র হৃদয় হইতে 

বাছির হইব না) তহছুত্তরে করুণামগ বলিয়।ছিলেন-_-“অ।মিও নিজের 

গৌরবের শপথ করিয়। বলিতেছি-_ “ম।ন্ুষের প্রাণ যে পর্ধ্যস্থ দেহ 

থকিবে, অ|মিও সে পর্যস্ত তাহার তওবার পথ বন্ধ করিব ন|।”” 

এক হ।বশী হজরতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া! নিবেদন করিয়।ছিল---'*হে 

রম্গুলুল্ল। ! অমি অপীম পাপ করিম।ছি। আমার তওপা কি কবুল 
হইবে ?" হজরৎ বলিঘ।ছিলেন--“হী) কবুল হইনে 1" হাবশী উত্তর 

শুনিয়া প্রস্থান করিল । কিছু দূর গমনের পর পুনরায় ফিরিয়া অ|লিয়। 
জিজ।সা করিল--“*হে রম্মলুল্ল।! পাপ করিবার সময় আল্লা! কি আমাকে 

দেখিত্তেছিলেন? উত্তর হইল--'হ1, তিনি তো।ম।কে পাপ করিতে 

দেখিয়ছেন।' এই কণ। শুনিব! মাত্র হাবশী এক বিকট চীৎকার 

করিয়! ভূতলে গপড়িন্না গেল এপং তৎক্ষণাৎ গ্রাণত্য।গ করিল । মহাত্মা 

ফাজ্জীল বলিক্।ছেন--'মহা প্রভূ কোন এক গয়গম্থরকে বলিয়)ছিলেন 'তুমি 
আমার পাপী পোকদিগকে স্ুলদ1চ।র দাও যে, তাহার তওবা] করিলে 

আ।মি কবুল করিব এবং ছিদ্বীকদিগকে বলিয়া দ।ও যে, অমি হস্মাজুসপ্ 

বিচার করিলে ত্বাহাঁদের কেহই শান্তি হইতে বাচিতে পায়িবে না 1৮৮ 
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ছাতা তালেক এবনে হুণীব বলিয়াছেন--“আল। সন্বঙ্গে মানের কর্তণা 

এত বড় দুঃসাধ্য যে, অলীম অধ্যবস।য়, অগ।ধ যত ও গ্রাণাস্ত গরিশ্র 

সহক।রে করিতে গেলেও বথে।চিত ভ।নে সম্পন্ন কিতে পারিবে না। 

এই অন্য অন্জতণ্ড হৃদয়ে গ্রথতে শপ।1 ত্যাগ করা '৫পং অন্ধুতণ্ড হৃদয়ে 

রজনীতে শয়ন করা কর্তয | মহাত্ব। ছবীন এবনে আবি ছবেৎ 

বণিয়াছেন--““মহ।বিচার ক।ণে মানবের সম্মুখে পাপ কার্যাগুলি উপস্থিত' 
কর। হইলে, যে কোনব্যক্তি নিগ্ের যেপাপটা দেখিয়া সময়ে শিহরির়া 

উঠি! বলিতে পরিবে যে, আমি ইছার জন্য তয় পাইতাম ; তবে 

ত।হার সে পাগ গম! করা হইবে ।” 

উপাখ্যান _-বাণী এছরায়েল বংশে এক ব্যক্তি ঘোর প।পী ছিল। শেষ 

বয়সে সে অতীত পাপের জন্য অন্থৃতপ্ত হয় 'এবং তওন[ করিতে ইচ্ছা করে। 

আল্লার দরল!রে তাহার তওবা কবুল হইবে কি না ঞ্ানিব।র জন্য জ্ঞ।নী 
লোকের অনুনদ্ধ।নে ব্যাপৃত হয়। ইতিমধ্যে একজন প্রধান সাধুর সঙ্জ।ন 
পাইয়৷ তাহ।র নিকট উপস্থিত হুইয়] নিবেধন করিল--অ।মি এক জন ঘোর 

পাপী, নিরনব্বই জন নিরপরাধ ব্যক্তিকে অকারণ হুত্যা করিয়।ছি ; আপনি 

দয়া করিয়া বলুন, অ।মার তওণা কবুল হইবে কি না?” সাধু বঞিলেন-- 
“তোম।র তওব| কবুল হুইবে ন1” তখন পেব্যক্তি হুত।শে দিশাহারা 

হইয়া এঁ সাধুকেও হত্যা করতঃ নরহত্যার সংখ্যা! এক শত পূর্ণ করিল। 
পরে আর একজন আনীর সন্ধান পাইয়া ত|হার নিকট গমন করিল 
এবং জিজ্ঞাসা করিল--“আমি এমন এমন গুরুতর পাপ করিয়াছি, 

আমার তওন] কবুল হইবে কি না?” জ্ঞ।নী উত্তর দিয়/ছিলেন_-"তোম।র 

তওবা কবুল হইতে পারে, কিন্তু তোমার বাসস্থানই প।পের কারণ। 

নি গৃহ পরিত্যাগ পুর্ধক অমুক স্থ(নে যাও, তথায় কতকগুলি সাধু 

লোক বাদ করেন তহীাছাদের সংসর্গে বাস কর 1 পাপী লোকটা দেই 

সাধুগণের উদ্দেশ্যে গ্রস্থ(ন করিল। কিন্তু দির্দিষ্ট স্থ।নে উপস্থিত হইবার 
পূর্বেই পথিমধ্যে প্র।ণত্যাগ করিল | তাহার আত্মা বেহেশতে লইয়া 
যাওয়া হইবে, কি দোজখে ফেলিবে বলিয়া করুপ|র ফেরেশতা ও নিগ্রহের 
ফেরেশ.তাঁর মধ্যে মততেদ জন্মিল। মহাগ্রভু ফেরেশ-তাদিগকে বাঁললেন__ 
ঠিতোমরা পাপীর গৃহ ও সাধুগপের আবাস স্থ।নের মধ্যবর্তী দুরত্ব জরীপ 
করির! দেখ, মৃতদেহ কোন্ প্রান্তের নিকটবর্তী । গৃছের নিকটণর্তী 

২৯ 
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হইলে দোজখে সাইবে, আর সাধুদিগের নিকটপর্ভী হইলে বেহেশতে" 
য|ইবে 1” ৫ফরেশ তার জরীপ করিয়। দেখিল, মৃতদেহ ঠিক মধাপথের 

চিছ্ব হইতে অর্ধ হত্ত পরিম।ণ সাধুদিগের নিকটবর্তা হইনাছে | তখন 
করুণার ফেরেশত্তা তাহ।র আ।য্ম! লইর! বেছেশতে প্রস্থান করিল 1 

হ।ছ! হউক, এই উপাখা।ন হইতে বুঝা হইতেছে যে, প।পের পা! 

একেনারে পাপশুনা ন! ৪ইলে ফে পরিত্ণ পাওয়া ঘ!ইবে না, ত1হ। 
নহে, বরং প।পের পাল্প। অপেক্ষা পুণোর পলা অধিক ঝুলিয় পড়লেই 

পরিত্রাণের আশ। আছে। 

লঘ, পাপ-পাঠক ! জানিয়। রাখবিপথে গমন হইতে যেমন 

ক্বপথে প্রত্যাবর্তনের উদয় হয়, তক্জরপ পাপ হইতে তওবার জম হয়। 

মহাপ।প হইতে তওব। করিয়। প্রত্যাবন কর! কঠিন এবং পণ বত 

জঘু ধরণের হুয়। তাছ। হইতে বিমুখ হওয়া তত সহজ | কিন্তু 4৯০ 

ছগীর। ব। লঘু পাপও পুনঃ পুনঃ করিতে থাকিলে এবং তল্সধ্যে লিপ্ত 
এ স্মানন্ধ হইয়। পড়িলে পরিতা।গ কর। কঠিন হইয়া পাকে | ভদীস 

শরীক উক্ত তইন্স।ছে যে, মহাপ।প ব্যতীত লঘু গুলির ক্ষতি দৈনিক 

ফরজ কার্ধে পূরণ তম্ব। লঘু পাপের মধ্যে যে খুশি টৈনিক ফরজ 

মম।জেও সংশোপণিত হয় না, তাহা সাগ্তরহিক জুম।র নামাজে বিদুরিত 

হইর়। যায়। করুণ।ময় আল্লা! বলিতেছেন-_ 

এটি ৯০ হা ৪ তীরে পট তি সি ৮৫ 

1৮৮ জে ৮ 

2 ৬০ ৫ হি 

“যে মহ।পাঁপ করিতে নিষেধ কর! হইয়াছে, রঃ হইতে দুরে থাকিলে 
ক্রটাগুলি তোষাদিগ হইতে মৃছিয়া ফেল! হইবে |” (৫ পার।। সুর 
নেছ। । ৫ রে।কু।) অর্থাৎ মহু।পাপ নাকরিলে লঘু পপ গুলি আল! 
ম।ফ করিবেন । 

মহাপাপ ও তাহার বিবরণ ও প্রকার ভেদ | যাহ। হউক 
£ )-৮$ কবির। বা মহ।পাপ কোন্গুলি চিনিয়। লওয়া গ্রত্যেক ম।সথষের 
গক্ষে ফরজ। মহাপ।পের সংখা। সম্বন্ধে ছাছাবাগণের মতভেদ দেখ। যায়। 

কেহ বলিয়াছেন মহাপাপ সাতটী। আবর কেহ বা তদপেক্ষা আঅধিক আবার 
হং 



ত৪ঝ ১২৬৩ গপম্চিজ1 গপুন্য জব 
টি 

কেছুব! স্মপন বলিয়াছেন । মহাত্মা! এবনে ওময়ের মুখে গুনিরা অগত্যা 
এবনে আব্ব।ছ বলিয়ছেন_.''মহাপ।প নাতটী, এ স।তটীর প্রকার দে 

ধরিলে প্রা ৭০ সত্তরটী মহা!পাপ হইয়া একে 1” মহাতা। আবুতালেন 
হক্কী বলিয়াছেন--“হদীছের লহিত ছাছা!ব!গণের উক্তি মিল করিয়া, 'কৃওতোল্ 
কলুব' নামক যে গ্রন্থ লিখিয়াছি তাহাতে দেখ।ন হুইয়াছে--মহাপ|পের 

খা! সম্তেরটা ; তন্মধ্যে চারিচী অস্তরের সহিত সন্ধন্ধ র।খে, যখ।-- 
(১) ন।/ম্তকতা, (২) প।পের পুনরাবৃত্তি; লঘু পাঁপ হউক নাকের 

তাহা! ঘুরিয়। ফিরিয়া পুনঃ পুনঃ করিব।র ইচ্ছা করিলে, এবং কুকর্মকে 

মন্দ বলিয়। জ।নিয়াও পুনঃ পুনঃ করিলে; কিন্ত মন্দ কর্ম হুইন্ে বিরত 

হইব।র ইচ্ছ। না করিলে লব্দু পাপ মহাপাপ হইয়া দাড়ায় । (৩) 

আল্লার অন্থগ্রহ হইতে নির।শ হওয়।। এই নৈর!শ্যকে আরবীতে (১৬ 
কোন্জৎ বলে। (৪) আল্লার শাস্তি হইতে নিরপদ হুইয়াছি, এইরূপ 

বিব্চেন। করা । আবার চারিটী মহাপাপ বাক যন্ত্রের সহিত জম্পর্ক 

র।থে, ষখা-- (৫) মিথ্যা সাঙ্গী দেওয়া, ঘাহছার ফলে কেহ ন্য।য্য. শ্বস্থ 

হইতে বঞ্চিত হইতে পরে । (৬ )সাধু ও অচ্চরিত নর ন।রীর উপর 

ব্যভিচারের দে।ব।রোপ করা, যে দোষের জন্য মাইনে কঠিন শান্তির বিধান 

আছে । (৭) মিথ্য। শপথ করা । ঘে শপথের ফলে কেহ স্বীয় ধন 

বা না কোন হক হইতে বঞ্চিত হছয়। (৮) যাদু বামন্ত্র সুখে উচ্চারণ 

করা | তিনটী মফাপাপ উদ্দরের সহিত সম্পর্ক রাখে যথা (৯) 

মাদক দ্রবোর সেবন যাহাতে নেশা জন্মে ও বুদ্ধি লোপ গায়। (৯৯) 

অন।খ ও অসভায় বালক বালিক।র ধন কাড়ি়। খাওয়! । (১৯) সুদ 

খাওয়া! | ছুইটী মহাপাপ কামেক্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে; যখা-- 
(১২) জেনা পরম্থী (গষন)। (১৩) শব: ১4 ( লওয়াতাৎ ) জস্বা- 

ভাবিক মৈথুন ( গণ্য সঙ্গেই হউক বাপুকুষের সঙ্গেই হউক )। ছুইটী 

মহাপাপ হুস্তের অঙ্ে সম্পর্ক রাখে, যখা-- € ১৪) নরূহুত্য1, ( ১৫) 

চুরী করা) যে অবস্থ।য় এ ছুটীর জন্য আইন মত দণ্ডিত হইবার যে!গ্য 

হয় | একটী মহাপ।ণ পদের জঙ্গে সম্পর্ক রাখে, বথা-_ (১৬) 
কাফেরের সত যুদ্ধ অ।রন্ত হইলে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করা; এস্থলে 

পলাক্গনের অবস্থা ভেদ স্বাছে । ফাকের শত্রু মুসলমানের দ্বিগুণ হইলে 

অর্থাৎ এক মুছলমানের সঙ্গে ছুই কাফের কিছ! দশ মুছলগানের বিরুদ্ধে 
১৪০, 
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বিশ ক!ফের বুদ্ধ করিতে গ্রবান্ধ হইলেও মুছলস!নকে পৃষ্ঠ তঙগ দিয়া পলায়ন 
করা মহাপ।প । কাফের শক্র মুছলমানের ছিগুণ 

ুদ্ধ হইতে পলান অপেক্ষা অধিক হলে পলায়ন করা সঙ্গত। একটী 
কথখণল লঙ্গত ? 

মহাপ।প সমস্ত শরীরের সহিত জন্ন্ধ রাখে হা -- 
(১৭) পিত1 ম।তাকে ছুংথ দেওয়া । পাঠক! যে কয়েকটী মহাপাপের 

পরিচয় দেওয়। গেল, তন্মধ্যে আইনে কতকগুলির কঠিন দণ্ডের বিধান 

ছে এবং আর কতকগুলির জন্য কোর্আম্ শরীফে কঠিন শান্তির 
ভয় সবার প্রদর্শন করা হটয়ছে। এই জন্য এ সকল মহাপাপের 

সংক্ষিত্ত নিপরণ দেওয়। গেল । বিস্তৃত পরিচয় ,'এহ ইয়া-ক্সল উলুম” নামক 

গ্র্থে দেও।। হটগাছে । এই ক্ষুর্দ পুস্তকে তত দমৃদ:য়র সম!বেশ হইবে না॥ 

মোট।মুটী কয়েকচীর পরিচয় দেওয়। যাইতেছে । আশা করা যায় এই 
ক্জেকটার পপ্িচয় প।ইলে মাজগষ মহাপাপ হইতে আত্মরক্ষ। করিতে 

সক্ষম হইনে। 

পরপীড়নোগুপন্স পাপ ও তাহার প্রীয়ন্তিন্ত--পাঠক ! স্মরণ 
কর, লঘু গাপ পুনঃ পুনঃ করিলে মছা!পাপে পরিণত হম, এনং ইছা৪ 

ব্ল] হুইয়।ছে যে, দৈনিক ফরজ ক।জে লঘু পাপের প্রয়শ্চিত্ত হইয়া ষায়। 

এই কথা গ্রুন সতা- কেহই এই কথার প্রতিবাদ করিতে পারে না। 

তবে এ কথখ।টীও সমতা যে, কেহু অত্যাচার উদ্পীড়ন দ্বার! অর্থে- 

পার্জন করত: তাহার এক কপর্দাকও অধিক।রে রাখিয়া নমাজ রোজ! 

প্রভৃতি ফরজ কার্য করিলেও উৎপীড়ন।ঞ্জিত পপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে 

না। তর্দরূণ স্থলে প্রথষে উৎপীড়ন হুইতে ক্ষান্ত হইয়া, পরে উপার্জিত 

ধন সমন্তই তাহার প্রকৃত অধিকারীদিগের ছাতে ফিন্সিয়া দিলে ফরজ 

কার্দে, উৎপীড়ন পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে । ফল কথা, আল্লার গ্রতি 

কর্তব্য পালনে অবলা করিলে ঘষে পাপ জন্মে, সাহা মাফ পইবার 

অধিক সভ্ভ।বনা, কিন্তু ঘে পাপ মাসুষের গ্রতি অত্যাচার হইতে উৎপয়, 

ভাঞ্চা উতৎপীড়িত লে।কের ক্ষমা ভিন্ন মাফ পাইবার উপায় নাই | হ্দীছ 

শরীফে উক্ত হইয়াছে যে-৮"মানতের কাধ্য ত।লিক। 

টি রর ( আমল নামা ) তিন থানি | এক থানির 
মধ্যে মহাপাপ লিপিবন্ধ হয়) সে পাপ কোন 

কারণেই মাফ হয় লা, যথা শেরেক্ষ অর্থঃ আল্লার অংশী ব! শরীক আছে, 

২৪ এমন 



তল! ]. পরিজন জন 

এল বিশ্বাস কয়া । অপর তালিকার মধ্যে লঘু পাপ লিপিবদ্ধ হব, সৈ 

গপ আল।র সন্বপ্ধেই হউক, বা মাুষের সব্বন্ধেই হউক, পন দার্জানা 

হইতে পারে । আর এক খানির মধ্যে মানুষের প্রতি উৎপীড়নল হইতে 

উৎপন্ন পাপ লিপিবদ্ধ হয়, তাছাও মাফ হুইবান আশা নাই। পাঠক! 
বুঝিয়।! রাখ, থে কার্ধো £মুছলম।ন লোকের মনঃকষ্ট' দেওয়া হয়, তাছা 

এই শেষে।ক্ত কার্যা-ত।লিকায় লেখা হয় । ফোন মুছলমানকে শারীরিক 
বা মানসিক্ষ কষ্ট দিলে বা তাছার আর্থিক ক্ষতি করিলে কিছ্ব। তাছার 

মান সন্তরম বা এজ্জৎ হুরমৎ নষ্ট করিলে, অথবা সমাজের লোফের ধর্দ 

জীবনের ব্যাঘাত ঘট।ইলে আল্লার স্থানে মাফ পাইবার সমাজের ধর্ম জীষনে 
আশা নাই । নিল্মলিখিত কার্যে ধর্শু-জীবনের ব্য।ঘ।ত বিশ্ব উৎপস্নকারী 

করা হন) যণ। বেদীৎ ( নব প্রথা ) সমাজ মধ্যে গ্রচলন কাব! 
করিয়া লোকের গুণ, ধর্ম বিনাশ করা কিবা সভ। গঠন পূর্বক তদাধ্যে 

কুকার্ষের অন্ুষ্টান করতঃ সাধারণ লোকের মন হইতে পাপ-ভীতি ঘ! 

কুকর্ের গ্রতি ত্বণা কমাইয়! দেওয়া । 

লঘু পাপ, মহাপাপে পরিণত হইবার কারণ । পাঠক 
স্মরণ কর-_লখু গপে লোকের আশা থাকে যে, করুণাঙয় দয়। করিয়া 

মার্জন! করিতে পারেন। কিস্তু কতকগুলি কারণে উহা মছাপাপেক় 

অন্তর্গত হইয়া! পড়ে এবং তজ্জন্য মহা ক্ষত্তিগ্রন্ত হইবার এবং কঠিন দ 

পাইবার উপযুক্ত হইতে পারে । ছয়টা কারণে লঘু পাপ মহাপাপে 
পরিণত হয়। প্রথম কারণ--পুনঃ পুনঃ পাপের পুনরাবৃত্তি | পাপ 

যতই লঘু হউক ন! কেন, তাহা হুইতে বিরত না হইয়া পুনঃ পুনঃ 

করিতে ল।গিলে মহাপ।পের আকার ধারণ করে এসং আত্মার ক্ষতি করির! 

থাকে । দেখ, অসাক্ষাতে পরনিন্দা করা একটী লঘু পাপ। কিন্তু সর্ব! 
পরনিন্দা করিয়! বেড়াইলে উহ্কা মহু।পাপের ন্যান্ন আত্মার ক্ষতি করে। 

এইরূপ রেশধী বস্ত্র পরিধান কর] এবং নির্দোষ গ।ন বাদ্য করা ব1 

শ্রবণ কল্প! লু পাপ; এবনিখ কার্যও সদসর্ধাদ| করিতে গেলে হনয় 
মলিন হুইক়] পড়ে এবং পরিত্যাগ করিতে না পারিত্লে শেষে '্াস্বায 

মহা ক্ষতি করিয়া খ|কে । ক্ষুদ্র কাধ্য বর।বর করিলে যে গুরুতর ফল 

উৎপর হন, তাহ! ছছাপুরুষ হজরত যৃস্ডুল (রি অন্য বিষয় 
অবলন্বনে বলিয়াছেন |. তিনি ঘলিয়াছেন--.”সংকার্ধয দিতান্ত ভূচ্ছ 
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রী 
হইলে৪ রর/বর করিলে, সে অভ্যাসে হহা! কলা?ণ উৎপাদন করে ।” 
বেখ, তরল জলের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বিন) কঠিন প্রন্তরের একই স্থ!নের উপর 
'গ্ুনঃ পুনঃ পড়িতে খাকিলে সেই ক্ষুত্র শক্তির প্রভাবে & কঠিন গ্রত্তরেও 
ছিদ্র উৎপক্ন হইতে পারে)কিদ্তু সমভ্ত জগরাশি, স্তরের উপর একব!রে 

'।লিয়। দিলে) তাছ! তছুপরি কোনই চিহ্ন রাখিক্াা যাইতে পারে না। 

যাহ! হউক, পপ যতই লখু হউক নাকেন, কোন কারণে ঘটিবামাজর 

অনুতগু হৃদয়ে আল্ল।র স্থানে ক্ষম! প্রার্থন। কর] ও ক্ষতি সংশোধনে চেষ্ট! 
রুর! উচিত এবং তজ্জপ কার্ধয পুনরায় ন| করিবার দৃঢ় সঙ্কর করাও বর্তাব্য। 
জানী লোকেরা বলিয়াছেন, মহাপাপ করিয়! নিতান্ত অন্তণ্ড হৃদয়ে ক্ষম। গ্রার্থন। 

করিলে, তাহ! লঘু পাপে পরিণত হয়; এবং লঘু পপ উৎসাহের সহিত পুনঃ 

পুনঃ করিতে থাকিলে মহা পাপের অ।কার ধারপ করে। দ্বিভীয় কারণ-_ 

গ।পকে ক্ষুদ্র জান। গাঁপ তই সামান্য হউক না কেন, তাহাকে ক্ষুদ্র ব 

ভূচ্ছ জ।নে উপেক্ষা করিলে মহাপাগের আক।র ধারণ পূর্বক মছা ক্ষতি 

উৎপাদন করে। অ।বার পাপকে গুরুতর বলিয়! ভয় করিলে, সে পপ 

লঘু হুইর। গড়ে এবং তত ক্ষতি করিতে পারে না। পাপ যেগুরুতর, 

এই বিবেচনাটী বিশ্বাস-জ্ঞান (ঈমান) ও ভয় এই ছুই কারণে উৎপন্ন 
হয়। উহা আত্মাকে এমন ভ।বে পাতার দিয়] রাখে যে, পাপের অন্ধক1র, 

আম্ম/কে আক্রমন করিতে পারে না। অপর পক্ষে, গাপকে তুচ্ছ জ।ন 
করা, মোহ, ভ্রম ও পাপের প্রতি আসক্তি হইতে উৎপর় হয় । পাপকে 
কুক বাঁগয়া বিবেচনা! করিতে লগিলে ইহাই বুঝ! যার যে, পাপ, 

-হদয়ের সন্ধিত এক গ্রাকার সম্বদ্ধ স্থাগন করিয়া লষ্টর়াছে এবং হদও 

সে সম্বন্ধ দ্বীকার করিয়া লইয়াছে। মানব হৃদয়ের ম্বভাব এই বে, 
'্মভিলধিভ পদার্থের মধ্যে হাহা! মনের উপর অধিক প্রভাব বিস্তর 

করে, তাকাই গুরুতর হইন| দীড়ার । হুদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে 
'*ষুছলমান লোক স্বীয় পাপকে ম!খ।র উপর পাহাড় প্রমাণ লটুকান দেখে 
এবং কখন ভাঙ্গিয়] গড়ে এই ভয়ে অস্ত থাকে এবং মেনাফেক লোক 

প।পকে ক্ষুদ্র ম।ছির ন্যায় হাল্ক। দেখে এবং বিবেচনা করে এখন নাকের 
উপর বসিতেছে পরক্ষণেই উড়িয়া য|ইবে।” জ্ঞানী লোকের বলিয়াছেন... 
£যে ব্যক্ি আপন প|পকে তুচ্ছ বলিয়া! বিবেচন! করে এবং আ।শা করে যে, 
বসত পাপই এইরূপ তুচ্ছ হইবে ত।হার পাপ মার্জনা হইবে না 1 
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এক পরগদ্ধরের প্রতি প্রত্যাদেশ হুইয়াছিল--পাপের ক্ষুদ্র প্রতি দৃষ্টিপাত 

করিও ন|, অ্ল।র মহত্বের দিকে দর্শন কর এবং ভাবিজা দেখ পেই' 
দছান্ সর্বাবাপী আগার কত নিয়ম জজ্যন ফরিতেছ |” মানব হতই 
অসার মহত্ব অধিক পরিমাণে জানিতে পরে, ততই ছোট পাপকে 

বড় বলিয়। বুঝিতে পরে । এক জন ছ।হ।ব! বলিয়/ছেন--«লোকে কাম 
করে অথচ ত।ছ!কে পণপমের ন্যার হাল্কা মনে করে, অমি কিন্ত প্রতোক 

কাকে পর্যভ প্রসাণ গুরুভর বলিয়া মনে করি 1” পাপের উপর ব্সয়!র 

ক্রেখ খপ তাবে খকফে। যে প।পকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করা রায় 

হয় তো, তত্প্রতি আললপ।র ক্রোধ অধিক মাত্রায় থাকিতে পারে:। 

সা।্সা! শ্বগং বলিতেছেন _ 

পা এট রি চ্ 9৮ ক ৮ 2 টিতে ন্ট তি 
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“তোমর! তাহা ক্ষুদ্র বপিয়া মনে করিতেছ কিন্তু উহা আল্লার নিকট 

গুরুতর | (১৮ পারা। হর! নূব। ২ রোকৃ। ) ভৃতীয় ফারপ-. 

প।প করিয়| আনন ল।ত। পপ করিয়া আনঙ্গিত হইলে লখু পাপও 
গুরুতর হুইয়! দড়ায়। অন্যান কার্ধা ছারা লাত হুইল মনে করিলে 
কিন্ব৷ গঠিত কার্য য় হুইল বলিয়া গর্ধা করিলে, নিজের সর্বনাশ খটে। 

যদি কেহ গর্ধধ করিয়! বলে যে--অ।মি অমুককে ঠক।ইতে গা রিয়|ছি--- 

অমুপকে খুপ প্রহার করিয়।ছি-অমৃককে বিশেষ লাঞ্চন। দিয়।ছি--অমুকের 
ধন মাল কড়িগা লইয়।ছি-অমুককে যথেষ্ট গালি দিয়! অপম।ন করিয়।ছি 

স্»গড়। ব1 তর্কে অমুককে হার|ইন1] দিয়।ছি' তবে তাহার আত্মার 

মহ! গতি হুইয়া খাকে। তদ্রূপ গঠিত কার্ধে কৃতকার্য হইয়। যেব)ছি 

ব্হাছুরী দেখ সে নিজের সর্বনাশ নিজে করিয়া আনন্দিত হইতেছে 

বণিয়। বুঝ! বয় । বাহ।র। নিজের সর্বন।শ করিয়। আনন্দিত, হয়, তাহাদের 

ব্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? তাহ।দের হৃদয় পাপের মলিনভান 

জর্জরিত হইতেছে । পাপই বিনাশের ক।রণ। চতুর্থ কারণ--ইহকালে 

পাপপ্প্তি দৃষ্টে পরকালেও পাপগুণ্তির অংশ! পোষণ। পপ করির| উহ! 

গোপনে খাকিল দেখিয়া যে ব্যক্তি মনে করে রে_-আল্প। অ।মাকে বড় 

ত[লব।লেন বশিয়। আদার প।প ইছক।লে গোপনে রাখিলেন, পরকালে 
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গোপনে ঘ্।খিবেন, তাহার লঘু পাপ গুরুতর মহু।প।পে পরিণত হচ্গ। 

হায়! সেবব্যক্কি বুঝে না! যে, করুণাময় স্বী্ দস গণের পাপ এই 
উদ্দেশ্যে ইহকালে গে।পনে রাখেন যে, তওব| করিয়] ক্ষমা চাঞিলে তিনি 

মাফ করিধেন। বরং পাপ করিয়া উহা! গে।পনে থাকিল দ্ধেখিক্না এই 

ভাবিয়া ভয় কর! উচিৎ বে আল্লা দয়! করিয়া! পপ গোপনে রাখিলেন 

এবং টিল দিলেন ইহাতে তাহার পাপের পথ সহজ ও সরল হুইল 

গাপের বোধ! ভারি করিয়! লইলে সর্বান।শের পথে ভুবিয়া মরিতে হইবে । 

পঞ্চম কারণ-মিজের ঘার়া নিজের পাপ গ্রক।শ। নিজের পাপনিজেই 
প্রকাশ করিয়া দিলে লঘু পাপ গুরুতর হয় । করুণাময়, ম।নবের পাপ 

যে স্বাভাবিক আবরণে ঢাকিয়! রাখেন তাহ] ছিন্ন করতঃ গ্রকশ করিয় 

দিলে সমাঞ্জের অপর লোকে সহজেই জ।নিতে পারে । তাছাতে সমজের 

মহা ক্ষতি হয়, সাধারণ লোকের মন হইতে পাপের প্রতি ঘৃণা কমিয়া 

বান এবং আন্যায় কার্যে তাহাদের সাহস ঝড়ে, এক জনের দেখ।দেখী 

ধঙত লোক পাপ করে সকলের পাপের বোষা পাপপ্রদর্শকের মস্তকে 

নিপতিত হয় । প্রকাশ্য পাপ করিলে যেমন অপরকে পপ কার্য 

শিক্ষ। দেওয়! হয়, তেমনই পাপের আস্বাব, উপকরণ অপরের সম্মুথে 
সংগ্রহ কিয়! দিলেও পাপ-শিক্ষ। দেওয়। হয়। এই উভগ্ন স্থলে পাপ 
শিক্ষককে দ্বিগুণ পাপী হইতে হয়। প্রাচীন কাপের জ্ঞানীগণ এক 
বাক্যে বলিক্াছেন-_-“মুছলমান লোকের দৃষ্টি হইতে পাঁপকে হাল্কা 
করিয়া দিলে তাহাদের যতদুর ক্ষতি করা হয় ততক্ষতি আর কোন প্রকারে 
কর! যায় না।” (টা:২৯৯) বন্ঠ কায়ণ-- আলেম ও সমাজপতি কর্তৃক পাপ 
ও ক্রুটীর অনুষ্ঠ।ন। ক্ষুত্র পাপ ওভ্রটাযদি আলেমবা সমজের সরদার 
বাক্তির ছার! ঘটে, তবে তাহ! মহা পাপের ন্যায় ক্ষতি করে। তদরূপ লে।ক 
অন)ায় কার্য করিলে সাধারণ লোকের মনে পাপের গ্রতি সাহম বাড়ে 
কেননা তাহারা মনে করে এরূপ কার্য অন্যায় হইলে অমুক আলেম 
বাবরদার বাজি কখনই করিতেন না । কোন আলেম দ্েশশী পোষাক 
পরিধান করিলে কিন্বা রাজ! বা রাজপুরুষ গণের নিকট সন্মন প্রদর্শনের 

টীকা -২৬৯। পাপগুগ্তির উপকারিতা সম্বন্ধে বিদাশন পুস্তকের অষ্টম পরিচ্ছেষ ভষটুব্য। 
আস্ট্রেলিয়ায় ইংয়াঞজজ উপনিবেশের ইতিছান হইতে পাপ প্রকাশের কুঙা ও তদ্গোণমের 
রা বিষয়ক একটী উদাহরণ উত্ত পুস্তকের ২৪৯ নং টাকায় বিশদয়াপে জালোচিগ 
হইগাছে। | | 

৮ 



তগুবা :] ১২৬৪ শা ৬৯. 

জন্য যাতায়াত, ফরিতে থাকিবে বাহার দাদ গ্রহণ 'কফরিলে জখবা 

তর্ক বিতর্কের কালে ক্দনত্যের মত কুকথা বলিলে কিবা অপর 'আলেছের 

নিন্দ। করিতে থাকিলে অধবা লিন্জের ধন ও মালের গর্ধঘ কদিলে, তাহার 

শিখ) মণ্খকী ও স।ধারণ লোকের! এ&ঁন্প শিষয়ে ীঙেম সাহেবের পদস্লন্ণ 

কয়ে বরং ত1হা অপেক্ষা অধিক হাড়।ব।ড়ী করে। আলেস স।হেবের 

দত্ত দেখিয়া শিয়্গণ যেরূপ গঠিত কাজ করে, তাহার অঙ্গুশিষ্য :৪ 

তস্য শিষ্যগণও ক্রমে ক্রষে শ্বন্য শিক্ষকের দেখদেখী পপ ফার্য্য করিতে 

ছিধ! বিবেচলা করে না। এই প্রকারে গ্রামকে গ্রাম ও শহরকে শহর 

বিন।শ প্রাপ্ত হয়। দেশেরযত লোক কুদৃষ্ট।স্তের অগ্ুলদণে পাপক্র্ধ্য 
করিবে, সমস্ত পাপরাশির বেঝা গ্র/খমিক আলেম বা! সরদারের আমলন।ম।র 

মধ্যে ণিপিবন্ধ হইবে | জলা লোকের! বলিগ্জাছেন_-'যাহার মৃত্যুপ্ 
সঙ্ষে সঙ্গে পাপও মরিয়া! বা সেই বক্তি ধন্য 1” ফে।নও ফোন, 

ব্ক্তি এমন হতভাগা যে তাহার ষ্ৃতার পরেও হছাজ।র বৎদর পাপ 

জীবিত থাকে | বাণী এছ্রায়েল বংশের এক আলেম পপ করিয়। 

শেষে তওবা! করিয়াছিল | ততকালে যে পয়গন্ধর ছিলেন তাহার প্রভি- 

প্রতা।দেশ হইয়।ছিল ঘে_"'সে আলেম্ক বলিয়া দাও তাহার পাপ 
স্থধূ ত।হার ও আমর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে অমি ক্ষমা করিতাদ। এখন 

লে আলেম একাকী তগুবা৷ করিতেছে বটে কিন্তু ত(হ!র অন্ুগাদী শিষ) 

মগুলী এপনও পাপ ক্যা কগিয়। যাইতেছে ন্ুতর|ং তাক।দের পাপরাশি 

আসিয়! এ আলেমের মন্তকে পড়িতেছে । প।পের এ পথ কিরূপে বন্ধ 

হইবে 7” আলেমগণের অবস্থা বড় তয়-সন্ব;ল ও বিপদপূর্ণ | তাহ!দের 

এক পাপ হাজার হ!জার পাপের সমান । আবার পক্গ।স্তরে ত।হাদের 

একটি সংফার্ধ্য হাজ।র হু!জার লৎকার্যোের সম।ন। ইহার কারণ এই ষে 

আলেমের মৃষট।স্ত দেখিয়া হত লেকে এদাদত ৪ সৎকার্ধ্য করে এবং 
পৃশ্যের ত্বধিকারী হয়, তাহাদের সকলের পুণ্যের সমষ্টি সেই 'আলেমের 
“আষলন|হা'তে লিখিত হইয়া থাকে । এই কারণে পাপ ব।জ্রটা একেবারে 
না কর! আলেমগণেযর পক্ষে “ওয়াজের । ঘটনাক্রমে বদি শু!ছার দ্বায়। 

কোন পপ টিয়া হ।য়, তবে ধত্ পূর্বক বিশেষ সাবধানতার সহিভ 

ভা? গোপন যাখা কর্তব্য । পাপ তো দুরের কথা নির্দে।য আনন্নায়ক 

মোবাহ' কাধ্য খীলেমকে করিতে দেখিকো সাধারপ দোফের ধনে ভৎগাতি 

কটি 



তদৌঞ্ডাগন পপ ্জসন্পি ১২৭০ [প্রথম পরিতজ্ছে 
চিএ 

ল।লল। জ।গিয়া উঠে-সলতর্কতা কমিয়। গিয়া নিরুদ্ধেগ ভাব উৎপর হয় 

এবং তক্জন্য তাহাদের মন অধিক অ।লন্দের দিকে ধ।বিত হইতে থাকে । 

এই ফেরে গড়িলে নাধ।রণ লে।কের মন হইতে ক্রটীর প্রতি খ্বণ। কমিয়া 

ব।ইল।র সম্ভণন। ঘটে । যে নকল নির্দোষ মোণছ কার্যে এন্ধপ খটে 

তেমন মোবাহ কাজ জীলেমকে পরিত্যাগ করা আবশাঃক | মহাত্। জহরী 

বগিয|ছেন_"'আ।মি অ।গে হ!সি খেলা করিতাম কিন্তু খন বুঝিতে 

প।রিলাম বে, লোকে অ।ম।র অস্ভুকরণ করিতে চক তখন হইতে মহ 

হ।সা করাও সঙ্গত মনে করি না1% আলেমগণের ভুল চুক ও পঃধ্থললেন্: 
উল্লেখ কবির গল্পা করাও মহ!পাগ। তাহার কারণ এই যে তদরণ 

গল্প শুনিলে বু লেোক পথভ্র।স্ত হইতে পরে এবং তাহাদের মন হইতে 

পাপের প্রতি স্বণ কমিয়! যাইতে পারে । “সর্বসাধারণ লোকের ক্রটী 

গে।পন কর।ই যখন ওয়।জেব” তখন আলেমগণের ক্রচী গোপন করা যে 

কৃত বড় গুরুতর ওয়েব কার্য, মনে মনে ভাবিয়। দেখ। 

প্রকৃত তওবার চিন্তু-( ছিবিপ, যথা লক্জ! এবং স।ধুইচ্ছ। | ) 
পাঠক ! জানিয়। র!খ-তওবার মূল হইতেছে লজ্জা, এবং ফল হইতেছে 
সাধু ইচ্ছ! । ( লঙ্জায় গুকৃত তওবার চলনা এবং সাধু ইচ্ছায় ত।হ!র 

পরিখতি। ) 

প্রকৃত তওবার প্রথম চিন্তু--লজ্জ!। প্রকৃত লঙ্জ।র চিছু ভিতরে 
ও বাহিরে প্রকাশ পর । লঙ্গার আত্যস্তরিক চিন্তু, জলস্ভ অন্তাপ 
ও উৎকট মনত্তাপ এবং বাহিরের চিন্তু। অশ্রণর্ধণ। দীনতা ও মিনতি । 

যে ব্যক্তি নিজকে তয়ক্কর বিনাশের ধারে দেখিতে পায়, সেকি কখনও 
তঝে বিহ্বল না হইয়া এবং ভ্রন্দন না করির। স্থির থাকিতে পারে? 

একমাত্র পুত্র সাংঘাতিক পাড়ার শব্যাগত হইয়াছে এবং একজন বিশ 
চিকিৎসক আসিয়া পীড়।র অরন্থা দৃষ্টে বলির! দিল যে রোগীর বচিবার 
আ।শ| ন।ই। এই কথা গুনিন়া পিতা মাতা কি কখনও শোকে হুঃখে 

বিহ্বল না হইয়। এবং বিল।প রোদন ন। করিম! কিস্থির প।াকতে পারে? 

সকেই জানে নিগের প্র।ণ, লম্তান জপেক্ষাও তিতর এবং ইহাও জানে 

যে আর। ও আল।র রন্গুলের কথা বিধর্ষি চিকিৎসকের কথা অপেক্ষা 

অধিকতর বিশ্বাস যেগ্য; আবার পরকালের বিনাশ ভয়, ইহ্ক।লের- 

মৃত্যু তন অপেক্ষা অধিক কঠিন; ইহকবের পীড়া-জনিত মৃত্যুহ্ণ। 



ভিজা ৯২৭১ চে 
জাগেক্ষা পাপেখিত আর ক্োথ বড় শক্ত । এমন জন্ন্কায আলা 

ও রন্ুলের সত্য সংবাধে --€ষ নংবাদে এই কথ! পুনঃ পুন) পরিফার তাবে 

বল। হইয়াছে যে, পাপে সাত্য় ভীষণ ক্ষতি ও জনমত ছর্মাতি আনয়ন 

করে, সে সংবাদে -ছ।র হাব, বিন।শ-সগে বিচলিত ন] হয় বুঝিবে সে 

ব্যক্তি আল! ও রন্ধুলেয় কণ। বিন মান বিশ্ব করে নাই। যাহা হউক; 

কল কখ। এই যে লঙ্গা ও আনুত?ণানল বে পরিষাণে তীক্ষ ও খরতর ছয়, 

গ।প মেই পরিম।নে খুড়িয়া নষ্ট ছয় । পাপে মানবাত্মার উপর এক 

গ্রকার মরিচা ছল্ম।ইঞজ। দেয়, অন্ভতাপ।নলের তেজে সেই মরিচা ভম্ম হইয়া 

উড়িগ যান্ধ। বস্বাকে পাপ এক প্রকার গাড় অন্ধক।র-আবরণে চ। কিছ 
ফেলে, অনুতাপাঘির আলে।কে সেই অধর ঘুচিয়া বার। বাছা হউক, 
গণের প্রভাবে ভাতার যে ক্ষতিহয়ত।হ! অন্থতাপতির আর কিছুতে 

পৃরণ হইতে পরে না। অঙ্থতাপের তেজে মানবাত্স! পরিষ্কার ও গচ্ছ 

হয়| যাহার! তগব| করে তাহাদের সংসর্ধ অবলম্বনের নিমিত্ত হ্দীছ 
শরীফে উপদেশ আছে। তওব|কারী লোকের স্বদর পরিষ্কার ও তুচ্ছ 

খ।কে | হৃদয় য়ে পরিমাণে পরিক্ষার থাকে, পাপের প্রতি ত্বণা ও তয় 

বে পরিম।ণে বর্ধিত হন । পূর্বে পাপের গ্রতি আসক্তি খাকিলে তাহা 
খদলিয়। গিয়! ত্বগ।য় পরিণত হয়। পূর্বে পাপ কার্যে আনন্দ ও স্থুখ 

বোধ হইলে এখন তাহ! বিশ্বাদ ও তিক্ত লাগে । বাণী এছর।য়েল বংশে 

এক জন ঘের প।গী ছিল-্প।প কাজ করিতে তাহ।র মনে টান 

ছিল। তাহার পাপ বিমোচনের এবং তও৭1 কবুলের জন্য সে সমঙ্ষের 

পরগন্ধর আল্ল।র দরবারে প্ররর্থন। করিয়াছিলেন, প্রভ্যাদেশ আ]সিয়াছিল 

গে পয়গন্ধর ! আমার স্বীন্ন গৌরবের শগথ) গগনরাজ্যের সমস্ত 

ফেরেশতা আসিয়া উহার জন্য অন্গুরে!ধ করিলেও) যতক্ষণ তাহু।র মনে 

পাপের অ।সক্কি দেখিতে পাঁইব ততক্ষণ তাহ।র তওব1 কবুল করিব না 1” 

গাঠক | বুবিয়। রাখ) পপ কার্ধ্য নিতান্ত মিষ্ট ও অভীব প্রলোভনের 

সমগ্রী। তওব|কারীকে উহ! দেখিয়া শিষ মিশ্রিত মধুর ন্যায় তয় করা 
আবশ্যক । যে ব্যক্তি একবায় বিষ মিশ্রিত মধু পান করিয়া বিষম স্ত্রণ! 

ও মহাকষ্ট ভোগ করিয়াছেসে ব্যক্তি ফি আর পুনরান তত্প্রর্তি অ।গ্র 

করিতে পারে ? তত্গ্রতি দৃষ্টি পড়িলেই তয়ে ত।ছ!র শরীর শিহুরিয়া উঠে, 
শিষ্টত্বের প্রলোত্ধনে ভাচাকে বিচলিত করিতে পারে না। বিষের ভয়ে, 

৩৯ 
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মধুর লোন্কে সে লহজেই দমন করিতে পারে। সে বাক্তি পাপের 

শিষ্টদ্থের সহিত বিষ যন্ত্রণার তৃলনা করির়। দেখিয়াছে সে কখনই মিষ্টদ্বের 

জন্য প।গল হইতে পারে ন। | তাহছ!র নিকট প।পের মিস লুফাইয়! 

গিদ্। লমত্তই হল।হুল বিষবৎ যক্ত্রণ।দায়ক হুইল! পড়ে । এই মহা! পরিবর্তন 

নুধু' এক ধরণের পাপের সম্ব্ধে সীমাবদ্ধ নহে, বরং সর্কাবিধ পাপের 

শি্টত্বই এক অন্জচাপের গ্রভাবে কটু ও তিজ্ত হুইয়াবায় | লোভই পাপ 

কার্ষে/র মধে) মিষ্টত আলিয়া দেয়, কিন্তু পাতের মধ্যে আল্লার যে 

অসন্ধষ্টি ৩ ভাবে খাকফে তাহ) তওবাকারীর দৃষ্টিতে পড়িবা মাত্র সে 
মিষ্টস্ব হলাছুল বিষবৎ বস্ত্রণাদ।দক বলিক্কা গ্রতীরমান হয়। সর্বপ্রকার 

পপের লন্বন্ধেই এই নিদ্নম | 

প্রকৃত তওবার তেষ চিন্কু-সাধুইচ্ছা। তওব|কানীর হৃদয়ে 
অস্ভুত|গ জলিয়। উঠিলে, বে সাধু ইচ্ছা উতৎপল্প হয়, তাহা বর্তমান, 

তবিধ্যৎ ও অতীত এই তিন কালের সহ্তিই সম্পর্ক র।খে। বর্তমান 
সময়ে এই সাধু ইচ্ছা, তহ!কে সদভ্ভ পাপ একেবারে পরিত্যাগ করিতে 

উপধেশ দেন এবং পপের ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত সর্ধবিধ আয়োজন 

উদ্বেগে প্রস্তত ফলে । ভবিষ্যতের জন্য তওবাকারী এমম দৃঢ়সন্বল্প 
কনয়। পয যে প্র।ণ[ত্তেও সে কখন পাপের ভ্রিমীম।র যাইতে চাছিবে 
ন।। পাপের গ্রলে।তন যতই মিষ্ট হউক ন| কেন একেবারে লো 

লম্বরণ পূর্বক দৈর্ধ্য ধারণে কমর বাদ্দিযা প্রস্তুত রহিধে এবং পাপহইতে 
দুরে থাকবার নিমিত্ত আল্ল।র সম্মুখে স্তরে ও বাহিরে পাক্কা অঙ্গীকার 

করির়। লইবে। তদ্ব্যতীত জীবনের অবশিষ্ট কালে সর্ধবিধ ফরজ কাজ 

বদ্বের সহিত প্রতিপ।লনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! করিণে। দেখ, যেব্যক্তি কোন 
বিশেষ ফল যতবার খ।ইর়াছে ততবারই লে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত 
হইয়াছে এবং অশেষ কষ্ট পাইক।ছে, সে ব্যক্তি যেমন সেই ফল পুনয়ায় 

ন! খাইবার নিমিত পাক! সঙ্কল্প করিপ্ন! খাকে, তওবাকানীকেও তত্ঙ্ধপ 

ভবিষ্যতে পুমরাঘু পপ না করিবার জন্য মজবুত অঙ্জীফার করিয়া লওয় 

ঘ।বশ।ক | দৃঢ় অদীকারেত পরেও কোন কুপ্রন্বতি পুনরায় উত্তেজিত 'ও 
উদ্ছ্ঙ্খল হুইতে পারে এবং তাহার তাড়ন। পুনরায় পাপ কার্ধ্য ঘটিতে 
পারে; এই ভয়ে তওব] করিতে ইতস্ততঃ কর! কিন্বা পাপ পর্িত্যাগের সঙ্থয় 
“সাজ করিব ন!, ফা'ল করিধ--এখন করিব না, তখল করিখ"' বলি 

৩২ দীর্ঘসুত্রিতা 
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দীর্ঘহ্থতিতা ক্বলন্বন করা কখনই উচিৎ নহে | কুপ্রব্বত্তিকে পুনর।য় মাধ 
তুলিতে .স্ুষে।গ ন1 দিবার জন্য নির্জন-বাস, সংবম ( টী:২"*) এবং বৈধ 
উপার্ষনে জীবিক! নির্ব।হ করা আবশ্যক | যে ব্যক্তি নিজ্জনব!স ও 

ধম অবলম্বন করিতে ন| পারে তাহাকে অস্তভঃ হালাল উপায়ে 

জীবিকা অঙ্জনে দিনপাত করা নিতান্তই প্রয়োজন । ইহাও যে বাক্ধি 

অনলম্বন করিতে না পারে তাহার তওবা মঞ্বুৎ হইতে গারে না । 

নিঙ্জনবাস ও শংষম বড় উচ্চ সাধনার ফল; তর্দবিষয়ে চিস্তা না করিয়! 

কেবল এক হালাল অন্নের সন্ধে ভাবিয়! দেখ--মানগুষ যে পর্যন্ত বিশুদ্ধ 

হাল!ল জীপণিক। উপাঙ্জন করিতে না পরিবে ততক্ষণ সন্দেহ মূলক ধন 

হইতেও ভন্ত সঙ্ক চিত করিতে গরিবে না। ম্থতরাং তওব।ও সর্ব !জ 

সুন্দর হইতে পরিবে না । আবার দেখ, যে পধ্যস্ত সর্ববিধ লোভকে 

চর্ণ শিচুর্ণ করিতে ন। পারিবে সে পর্যাস্ত সন্দেহ মুলক ধন হইতে হস্ত 
সন্কচিত করিতে পারিবে না । জ্ঞ/নী লোকের! বণিয়াছেন_-কোন দ্রব্যের 

উপর প্রণল লে।ভ জন্মিলে তাহ।র উপর সাতবার হাত রাখিয়! সাতন।র 

ট।নিয়। লইতে পারিলে উহ?! পরিত্যাগ করা সহজ হদ্ন। এখন অভীত 
পাপের সম্বন্ধে তওব।ক।রীকে যেরূপ ইচ্ছ! করিতে হন সে কথা কিছু 

গুন-_অতীত পাপেষেক্ষতি করিয়াছে সর্বগ্রে তাহার 

সংশোধন করি! লইব।র জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। 

অল্লার প্রতি কর্তব্য এবং মানুষের গ্রতি কর্তব্য কার্যযগুলিক় মধ্যে ফোম্ 

স্থলে কিরণ ক্রটা কর হুইয়াছে প্রপমে তাহার এক ছিসাৰ থাড়। করিবে । 

আল্লার প্রতি কর্তব্যপালনে অতীত ভ্রুটীর প্রতিবিধান । 
আল্লার প্রতি কর্বব্য ছুই ভ।গে বিভক্ত (১) ফরজ কার্ধ) সম্পরন কর! 

এবং (২) পপ হুইতে দুরে থাক! । ( এই দ্বিবিধ কর্তব্যের ক্রুটা 

সংশে।ধনের জন্য তওব।ক।রীর হৃদয়ে সাধু ইচ্ছা যে কার্ষ্যে উৎসাহ 

দেয় ত।ছ1 নিয়ে পর্য।য়মত লিখা যাইতেছে । ) প্রথম--ফরজকাধা সম্পাদনের 

গতানু দর্শন 

টাক।_-২৭* | মূল গ্র-স্থ ৯ ঠ [১ খামুশী শব আাছে। তাহার অর্থ চুপ 

থাক।। জামর। ৬তস্কানে লংঘষ লিখিতেছি । খামুশী শব এক মাত্র বাক্যস্্কে আটকাইঘ। 
রাখ। বুঝায়, সংবম অর্থে সমস্ত ইত্দ্রির ও সকল কুপ্রবুদ্তিকে জাটক রাখ। বুঝার । সংবধ 
শব্দে ধেমন বাগ্ডা-সংবষ বুঝায় চেমবই নিষিদ্ধ দশন হইতে দৃষ্টি-সংহম, বাগে কথ! 
হুইতে কর্ণ-সংঘম এবং এইরূপ কাম-সংবম, লোভ-সংবষ, হত্ত-নংবম পা-সংবষ ও মন-সংবষ 
ইত্যাদি বাহিরের ইতর ও অভ্যাত্বরের রিপুর সংঘহ বুঝাক্জ। 

০৩ 
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এ 
ক্র সংশে।ধন কল্পে । অতীত কালে যতগুলি ফরজ কাধ্য ছুট পড়িয়।ছে 
বা যাহ নুন্দররূপে যথা নিক্সমে করা যায় নাই, বয়ঃপ্র।পণ্ডির পর হু ইতে তওবা 

করার স্মগ্ পর্যন্ত, তদ্রূপ যাহ। ছুট পড়িয়াছে ত।হ! পুনরায় যথারীতি 
সম্পন্ন, কর! বর্তব্য। ফরজের মধ্যে প্রথমে নমাঁজের সম্বন্ধে বিবেচনা কর । 

চর্যা বয়ঃগ্র।প্তির দিন হইতে অদ্যাবধি, এই দীর্য কালের 
ফরজনমাঞ্জের মধো, হয় তে! অনেকদিন আলস্যের বশে বা শৈথিল্যে 

06 বু নমাজ পড়! হয় ন।ই, অথবা অপবিজ বন্ 

সহকারে বহুবার নম।জ পড়া হইয়াছে অণব। সে নমাজের মধো কোন 

নমাজে নিয়তের দে।ষ ছিল, কোন নমান্জে অন্য কোনভূল ছিল। 

ক্সীবাব মূল ১1০ | বিশ্বান মধ্যে ক্রটীবা সন্দেহ ছিল, ইত্যাকার 

অসম্পন্ন ব| জ্রটা যুক্ত নম।জগুলি হিসাব করিয়া যথারীতি সম্পন্ন কর! 

উচিত । অতীত জীননের অসম্পনন ও ক্রটীযুক্ত নমাজগুলি পরে সম্পর 

করিয়া লওয়।কে ৮59 (১৮2 ওমরী কাজ বলে। (যা হউক 
এই প্রকার অন্যান) ফরজ কার্ষের৪ অসম্পন্ন গুলি যথারীতি পুনরায় সম্পর 
করিয়। লইবে। ) যে সময় হইতে তুমি ধনবান্ বলিয়! গণ্য হুইয়।ছ--নাবালগ 

থাকিলেও তদবধি ছিস।ব করিয়া যত জকাৎ দেওয়। 

৫5178 হয় নাই বা অপাত্রে দেওয়া হইয়াছে অথবা ম্বর্ণ 
জকতের প্রশ্চিত 

পৌপ্যের অলঙ্ক!র পত্রাদি তোমার অধিকারে ছিল 

অথচ তজ্ছন্য জক।ৎ দেওয়া তয় নাই সে সমস্তেরই হিসাব করিয়া জকাৎ 

দেওয়। কর্তব্য । এইরূপ বয়ংপ্রাঞ্ধির পর হইতে এ পধ্যস্ত যতগুলি 

রমজ|নের রোজা ছুট পড়িয়ছে বা যতগুলির 

নীয়ৎ মধ্যে ক্রুটী ছিল বা যাহা! যথারীতি পালন 

করা হয় নই তৎসমুদয় হিসাধ করিয়া সম্পক্জ 

করা কর্বা। উহ।র মধ্যে ছুট গড়। রে।জাগুলি যথ|রীতি সম্পন্ন করিতে 

হয় অথবা যতগুলি রে।জ। শর্ত ও নিয়ম মত করা হয় নাই, নিজে 

নিজে তাহার ছিনাব করিম দেখিবেঃ তন্মধ্যে যাহ। নষ্ট হুইয়াছে 

বলিয়। দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে তাহা! পুনরায় দোহরাইয়া সম্পন্ন করিবে 

স্া।র ধযতগুলির সম্বপ্ধে কেবল ম।ত্র সলোহ হইয়াছে তজ্জন্য নিজকে ধিকার ও 

তিরম্ব।র করিবে। এরূপ অন্যন্য ফরজ কার্ষোর ক্ষতি পুরণ করার পয় 

অতীত পাপের ক্ষতি সংশোধনে প্রবৃত হওয়া উচিত। দ্বিভীয়--পাঁপের 
৩৪ 

অতীত অলম্পনন ফরজ 

রোজার প্রারশ্চিত্ত 
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অব ত্যাগের ক্রুটা সংশোধন কল্পে-- | বয়ঃগ্রাণ্তির আরম্ভ হইতে এ পর্বত 

চক্ষু, কর্ণ, হম্ত। পদ, রসনা, উদর, প্রভৃতি মঙ্গ হইতে কিকিলঘু পা? 

বা গুরু পাপ জদ্মিয়াছে তৎসমস্তেরই ছিসাব করিবে । পর স্ত্রীগমন। অস্থ।ভ। 
বিক-সংসর্গ, চুরী, মদ্যপান, প্রভৃতি যেরূপ অপকর্ধু 

অতীত মহাপাগের 
করিতে আল্ল। পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিক্সাছেন এবং পাযশ্চিত্ 

যাহ!র বিরুদ্ধে. কঠিন শান্তির বিধান অছে তদ্রূপ 

মহাপ।প করা হই থাকিলে সর্বাস্তঃকরণে তওব! করিবে। কিন্তু এই 

ধরণের পাপ করির়। কাজী প্রভৃতি বিচারকের নিকট যাওয়৷ এবং গাগ 

খ্বীক।র করতঃ দণ্ড গ্রহণ পূর্বক গ্রামশ্চিত্ত করা ওয়াজেব নহে। বরং স্বীয় 

পাপ গে।পনে রাখিয়। গভীয় অনুত।গের সহিত তওবা ও ক্ষমা গ্রার্থন। 

করতঃ চিরক|পলের জন্য পাপে বিরত থাকিতে পারিলে এবং গ্রভৃত পরিমাণে 

সংকার্ষেযর অন্ুষ্ঠনে করিতে খ|কিলে তদ্রূগ গাঁগ করুণ।নয় ক্ষমা করিতে 

গ।রেন। গরক্ত্রীর গ্রতি দৃষ্টিপ।ত কর, বিন1'ওছুতে কার 
কোর্মন শরীফ ম্পর্শ করা; পবিত্র শরীরে প্রায়শ্চিত্ত: 
মছজেদে প্রবেশ করা; গ।ন বাজন। শ্রবণ কর! 

ইত্যাদি লঘু পাঁপ। এই ধরণের লু পাপের প্র।য়শ্চিত জন্য তদ্বিপরীত 
কার্ধের অনুষ্ঠান কর! আবশ্যক । কেননা লঘু গগ করিলে যেক্ষতিতয়, 

সৎক।ধর্য করিলে তাহা ঘৃচিয়া ষায়। এই মর্দে আল্ল।ও বলিতেছেন 
শট 6 রা নিন তারার নি ঞ 
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“নিশ্চয়ই সংকার্ধয, মন্দ কার্ধাকে দূর করে।” (৯২ পার! । সুর! হুদ । 
১* রেকৃ।) লঘু পাপের ক্ষতি সংশে।ধন নিমিত্ত যে সৎকা্ধ্য করিতে 

হয় তাহাঠিক উহ্।র বিপরীত এবং বিশেষ বলবান এবং পরিমাণে যথে& 
হওয়া আবশ্যক । গন বাজ্জন। শ্রবণের 'প্য়শ্চিন্ত জন্য গ্রভৃত পরিমাণে 

কোর্আন শরীফ শ্রবণ ও আলেমগশের উপদেশ গ্রহণ করা. আ[বশূর্যক। 
অপবিত্র শরীরে মছজেদে' পেশ করিলে যে পাপ জন্মে তাহার গায় 

করিতে বহুকগ মঠ দম্মেরস্ণ ন করিয়া এবাদৎ করিতে হয়. রিন। ওভুত 

কোরৃদ্মা্টুইবার পপ, কোর্আন দেখিয়া অধিক পরিম|ণে পাঠ করিলে 

খণ্ডিয। ষায়। মদ্যপানে যে পাগহয় তাহার প্র।য়শ্চিও নিমিত্ত নিজকে 
৬৫ 
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বিশুদ্ধ ও সুমিষ্ট পানীয় দ্রব্য প|নে বঞ্চিত র।খিয়। তাহা গরীব তৃঞ্তুরদিগকে 

গ।ন করাইতে হয় । ফল কণ!, প।প কার্ধ্য করিলে আত্ম।র উপর 

যে মলিনতা জন্মে ঠিক তাহ।র বিপরীত সৎকা্ধয করিলে, তহুৎপন্ন আলোকে 
মলিন! দূর করিয়! দেয়। লঘু পাপের প্রাক্সশ্চিত্তের নমুনা দেখান গেপ+ এখন 

দির, নির্দেষ অ।নন্দের কথ শুন | পাপ কারোর 

ভোগের প্রাঃশ্চিত যেমন প্রলে।ভন আছে, সংস।রে নির্দে।ষ ভে।গা 
বস্তরও তদ্রুপ অ।নন্দদায়ক প্রলোভন আছে। 

এই জন্য নির্দোষ আনন্দ ভোগেরও প্র।মশ্চিত করা উচিত; ন। করিলে 

সংসারেরগ্রতি মন আবদ্ধ হইয়! যাইতে পারে । এই জনা গ্রতোক নির্দোষ 

অ।নলোর বিপরীত এক একটী কষ্ট সহ্য কর। আবশ্যক। সুখের বিরুদ্ধে 

কষ্ট ভে।গ করিলে মন স'সারের উপর বিরক্ত হইতে পারে । হুদীছ শরীফে 

উক্ত হইগ)ছে ““মুছলম।নের প্রতি যে ছুঃখ অবতীর্ণ হয় তাহাতে তাহার পাপ 
পারিবারিকছুঃখ . ক্ষয় হয়? এমন কি মুছলমানের পায়ে ক|ট।র একটা 
কষ্টই পাপ বিশেষের আঁচড় লাগিলেও তাছা!তে উহার পাপ ঘুচিয়া যায়।” 

বির মহাপুরুষ হ্রৎ রসুল [রে বলিক। ছেন_-কতক 
গুলি পাপ এ ধরণের আছে যে কষ্টভোগ বিন। অন্য কোন প্রকারে তাহ! 

ক্ষয় হয় না । হরদদীছের অন্য বচনে উক্ত হইয়াছে যে-_-“এমন কতকগুলি 

পপ অ।ছেতাহা পারিব।রিক ছুঃখ ও জীবিক। উপাঞ্ছজনের কট ভিন্ন অন্য 

কোন উপ।যে দুর করা য।য় না।" মহামাননীয়। বিবী আশ! বণিয়/ছেন-_ 
«বে ব্ক্তি বছ পরিমাণে পাপ করিয়।ছে অথচ তৎগ্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত 

কোন এবাদৎ ব! সৎকার্ধা করে নাই তেমন লে।কের উপর করুণ|ময় আলী 

কখন কখন ছুঃখ কষ্ট নিক্ষেপ করিয়া থ।কেন। গেই কষ্টের গরভ|বে তদ্রূপ 

লে।কের পাপক্গয় হয়” পাঠক! তোমরা এস্থলে বলিতে পার যে--“'তদ্রূপ 
দৈব ছুংখের উপর লোকের হাত ন।ই। অনেক সময়ে লোকে ম1ংসারিক 

কার্য) করিতে গিয়! ক্ষতিগ্রস্ত ও ছুঃখিত হইয়া খ/কে। সেরূপ স্থলেও তদ্রূপ 
£খকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না! বলিয়! সাংস।পিক ক্রটীর শ।স্তি বাঁলতে পার! 

য।য়।' তোম।দের এ তর্কের উত্তর শুন--ষে কার্য ব1 ঘটন। মতজুষের মনকে 

সংসারের প্রতি বিরক্ত করিয়া দেয়, ত।হা হইতেই ম।নুষের মঙ্গল উৎপন্ন ত্য়। 

তদ্রূপ কার্ধ্য বা ঘটন।--ঠৈবই হউক ব। ইচ্ছা কতই হউক--আ।য়ত্তই হউক 

ব! অনাযতই হউক মলেয় মধ্যে সংসার-বিরক্কি জন্মাইন্তে প।রিলেই মল 
হ্৬ 
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কিন্ত যাহ! হইতে আনন জন্মে এসং যে জন্য মনে সংসারাসক্তি বৃদ্ধি পার, 
তাহ।ই ক্ষতির কারণ। সংসারে নিরবচ্ছিন্ন অ।নন্দ ও স্থখ ভে।গ করিতে 

প।ইপে ছুনিম্াকে বেহেশতের নায় মনে হইতে পরে। মহ।ঝ্ম হজরৎ 

ইয়ুসোফ নবী +2 এক দিন হজরৎ জেব য়ায়েলকে নিজ্ঞ।স! করিয়।(ছলেন-- 

“অ।মার সেই বৃদ্ধ পিতার উপর কি পরিমাণ শোক দুঃখের ভ।র চ।পাইর। 

দেওয়। হুইয়।ছে।” তছতরে তিন বালয়াছলেন--“একশত জন পুবর- 

বিয়েগ কতরা ন্মেহমন্নী জননীর শেক তাহার উপর চাপ|ইয়া দেওয়! 

হইম।ছে।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞ।সা1 করিয়াছিলেন--*সেই শোক ছঃখের 

পরিবর্তে ত।ছ1]!কে কি দেওয়া হইবে ?” হজরৎ জেবরায়েশ বলিয়া ছলেনস্ 

*এক শত শহীদের ও এক শত উতপীড়িত ইম।মের পুণা তহ।কে দেওয়! 

হইবে। 

মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য পালনে অভীত ভ্রুটার গ্রুতি- 
বিধান । পাঠক! এখন মানুষের গ্র(ত মান্জগষের কর্তব্য (হক) প।লনে ষে 

ক্রুটী ঘটে তাহার প্রতিবিধানের কণা শুন--বত লে!কের সহিত স।ংসারিক 

কাধ্য কর! হুইয়।ছে নিজে নিজে তাহার এক হিসাব খাড়া কর! কর্তব্য। 

কেবল অদান প্রদান কার্ষের হিসা৭ তৈয়।র করিলে চখিবে না) কাহার 

সহিত কিরূপ ভাবে কথ। কহিয়।ছ, ক।হার বিরুদ্ধে কি বপিয়ছ বা ভাবিরাছ 

তাহ!রও হিল।ব নিজে নিজে থাড়৷ করিবে । কাহারও নিকট ডইতে অন্যায় 

কাথিয়। কিছু লওয়। হইয়া থাকিণে ফেরৎ দিবে। ফেরৎ দিব।র উপায় ন। 

থ।কিলে তাহ।র স্থানেক্ষম! লইবে। যাহাকে তাহার প্রাপ্য বস্ত দেওয় 

হণ নাত) তাহাকে সে বস্ত দিয়া দিবে; উপায় না থাকিলে মাফ লইবে 

ক।ং।রও কে|ন ক্ষতি করিয়। থাকিলে বা ক।ছারও মনে হুঃথ দিয়] থ।কিলে 

তাহ।দের স্থানে ক্ষম! প্রার্থনা করিবে ॥। কথা দ্বার লে।কের ক্ষতি হইতে 

প।রে যগা--পরনিন্দা, কটু কথা বলা, গালী দেওয়া, আশা দিয়া নির।শ 

করা, অলীঞার ভঙ্গ করা ইত্যাদ্দি। নরহ্ত্য! করিয়। প।কিলে হত ব্যক্তির 

উন্ধর।ধিকারীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিবে । তাহার! গ্রতিশোধ লইতেও 

পারে অথবা ক্ষমা করিতে ও পারে। বদি কোন ব্যক্তি হইতে ভম ক্রমে 

একটী কপন্দকও বেশী লওয়া হইয়া) থাকে তবে তাহাকে ঘত্ব পৃর্বক খুঁজিয়া 
উহ! ফেরৎ দিবে । তদ্রুপ লোককে খুজিতে যদি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিতে 

হয় তাছা'ও করিবে। কিন্তু নিতাত্তই ন| পাওয়া! গেলে তাহার উত্তরধি- 

খট৭ 
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ক!রীকে খুজিয়া তাহার হ।তে গেরৎ দিবে | অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের 

পর ফেরৎ দেওয়া) দোকানদার ৪ তহশীলদ|রগণের পক্ষে বড় কঠিন 

ব্যাগার । কেননা ত।হ।দিগকে অসংখ্য লোকের সহিত আদান প্রদান 

করিতে হদ। (পরনিন্ব| সন্বন্ধেও এরূপ নিমম। যাহার [িরদ্ধে নিনা। 

কর! হইমাছে নিন্দার কথাগুলি শুন।ইয়া তাঁহ|র স্থানে ক্ষম! প্র।খন। কর। 

কর্তব্য) কিন্তু এ কার্ধ/টাও বড় কঠিন; কেনন! ক।হার নিরুদ্দেকি কি কণা 

বল। তইয়।ছে তাহ ঠিক ঠিক স্মরণ থাকে ন1; তাহ।র পর, উহাদের মধ্যে 

কে কোথায় অ'ছে সন্ধ।ন পাওয়া দুর্ঘট। যাহ! হউক, মান্ধষের গ্রতি কর্তব্য 

কার্য গুলি পালন ন| করিলে বা অকর্তব্য কার্য করিলে ষে পাপের বোবা। 

ম।থার উপর চাঁপে, ত1হ। হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত সুধু তাহাদের মন- 
সষ্টি কর&ঃ তাহ।দের স্ব/নে ক্ষমা ভিক্ষা লওয়| ভিন্ন ইহ্গতে অন্য কোন 

উপ।য় নাই। এই পৃথিবী হুইতে তাহাদের স্।নে ক্ষমা লইয়া না গেলে 
গরক!লে নিজের পুপা ত।হ।দিগকে দিতে হইবে অথবা ত।হাদের পপ 

নিজের ম।খ|য় লইতে হইবে । ইহা ভিন্ন অন্য কোন পন্থা! নাই। এই 

হেতু পৃথিবীতে বচিগা থ।কিব!র ক।লে এত অধিক পুণ্য উপার্জন করিয়া 
জাওম়। আবশ্যক যে পরকণপে গিয়| যেন উক্ত প্রকার খণশোধের পরেও 
রিক্ত হস্ত হইতে ন। হুয়__পৃখিবীতে যাহার যাহা পাওনা ছিল ত্বিনিময়ে 
পরকালে পুণ। বাটিগ। দিয়ও যেন নিজের ভাগে কিছু থাকিতে পারে। 

পাপ ক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রকার ভেদ ও বর্ণনা । 
পাপকধে্যর পর যাহার হৃদয়ে অন্ুতাপ।নল জলিয়! উঠে, তাছ।কে শীত 
অতি শীত্র প।প ক্ষয়ের জন) প্রায়শ্চিন্ত করিয়া প।প জনিত ক্গতি পূরণে 
তৎপর হওয়া আবশ)ক। জ/নী লোকের! বলিয়াছেন _পাগ কার্য) ঘটিবার 

পর ্গণেই নিম্ন লিখিত আট প্রকার কার্য করিলে পাপের প্রায়শ্চিনত 
হুইয়াখাকে। সেই আটকার্ধোর মধ্যে চারিটী মনের সহিত ও অন্য 

চারিটী শরীরের সহিত সম্পর্ক র|খে। যে চারিটী অস্তরের সহিত 
অম্পর্ক র।খে, তাহ|র প্রথমচীর নাম তওবা! অর্থাৎ লঙ্জ। সহকৃত অন্ুত।প। 
দ্বিতীয়--তদ্রূপ পাপ পুনরায় ন। করিব।র দৃঢ় সঙ্কল্প। ভভীয়-_সেই 
প।পের জন্য পরক।লে শান্তি প।ইতে হইবে এই ভয়। চতুর্থ _ক্ষম। 

পাইবার আশ।। যে চারিটী কার্য শরীরের অঙ্গে সম্পর্ক রাখে 
তন্মধ্যে প্রথমটী ছই রাঁকীৎ নমাজ পড়া । দ্বিভীয়--৭« স্তর বার 

৩৮ 
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চি 
এছ তেগফ।র অর্থাৎ ক্ষমাপ্রীর্ঘনা করা এবং তাহ।র গর এই কাল্ম! 

এক শত বার পড় 
নি ০ শি ৬৮7 ্ চা টি 

ত ০৬ 9 ০১ 4)| ৬) ৩০৩৬ 

"আল! পরণিত্র মহৎ এবং গ্রাশংমিত |” তৃভীয়-_ছদ্কা দেওয়া অর্থাৎ 

আভবগ্রস্থ দবিদ্রকে কিছু দান করা । দে দ।ন অতি সামানা হউকনা 

কেন । চতুর্থ_এক দিন য়োজা রাখা । অন্য জ্ঞানী লোকের! 

বলিয়।ছেন, পাপ কার্যা ঘটিবামাত্র যথারীতি সুন্দর মত ওজু গোছল 

ক্রিয়া মছজেদে গিয়া! দুই রকীৎ নমাজ পড়া আবশ্যক। হুদীছ শরীক্ষে 

আদেশ অছে--“"গে।গনে পাপকার্যা করিয়া থ।কিলে গে।পন ভবে 

এনাদং কর এবং প্রকাশ্যে পাপ ঘটিলে প্রকাশ্যে এবাদৎ কর, তাহাতে 

পাঁপমুক্তি হইবে |” (টী$২৭১ ) 

ক্ষম1 প্রার্থনার বিবরণ । পাঠক ! জানিয়৷ রাখ অন্তরের লহিভ 

) ৬০ | (এছতেগক্ার ) অর্থাৎ ্ষমা-প্রার্থনা না করিয়া কেবল 

মুখে বলিলে কোন ফল গাঁওয়। যায় না। ক্ষমা-প্রর্থনা করিবার সময়ে 

ভয় ও অল্গুতাগ মনের মধ্যে জলস্ত ভাবে জাগরুক 

র।খিতে পরিলে উহ।কে আস্তরিক ক্ষমা-গ্র্থন 

বলে। তদ্্রূপ করিতে পারিলে তওবার ইচ্ছাঁটী 

প1র। না হইলেও পাঁপমুক্তির আশা কর! য।ইতে পারে । এস্থলে ইহ।ও 
স্প্রে সস সোপ 

টীক1--২৭১ । স্কট কর্ব। জড় জগৎ আধ্যাম্বিক জগতে একই প্রকাগ নিরম স্থাপন 

পূর্বক একই ধরণের কৌশল পরিচালন করিতেছেন । প1ঠকগণের বোধ পরিতৃপ্তির জন্য 

জড়-জগত্ের একট দৃষ্টান্ত দওয়। বাইতেছে । একজন শ্রমিক লোক মজুরী পাইবার 

লোভে অধিক খড় কাটিতে গিয়। “নিয়ম বহিতৃতি র"প' তাড়াতাড়ি কাচী (কাস্তে) চালনা 
করতঃ হাতে লাগাইয়া ঘা করিল। এখন সেক্ষতহুত্তখানি সর্ববিধ সঞ্চালন হইতে বিরত 

রাধিকা এবং সে ক্ষতে পুনরাপ্ আর খোঁচা! না লাগে এমন ভাবে রাখিতি পারিলে 

কৃপ্িকর্তার বিধিবন্ধ নিয়গে ক্রমে সে ক্ষত আরামহুর ; আবার: সেই ক্ষতের উপর ওষধ 

লাগাইলে তদপেক্গা শী্র ক্ষত পূরণ হইতে গারে। কিন্তু অধিক মনগুরী পাইবার লোভে 

লেই কর্তিত হত্ত কাজে লাগাইর! পুনঃ পুনঃ সঞ্চালন করিলে ব! ক্ষত স্থানে পুনঃ পুনঃ 
অস্ত্রে আঘাত লাগাইলে দে ক্ষত আর আরাম উবে না। আবার দেখ, ক্ষতের উপর 

পুনঃ পুনঃ আঁধাত লাগাইলে ক্ষতবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নালী ঘা, বেদনা, ভ্বর ইতা(দ নানা 

পীড়া উৎপন্ন হুইতে পারে এবং মুল ক্ষতের কারণ হইতে একেবারে বিরত. হইয়া! উষধ 

প্রধোগ করিতে থাকিলে উদ্থা এবং তৎ সংক্রান্ত অন্যান) পীড়া কষে ক্রমে আরোগা হইতে 
খাকে। ভওব। ও কম! প্রার্থনার প্রস্তাবে জাত্মার পাঁড়াও সেইরপ ক্রমে ত্রমে দুর হয়। 

আন্তরিকক্ষে মা 

প্রার্থনার কল্যাণ 
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চি 
“জ]নিয়! রাখ। আ।বশাক যে. মনের মধ্যে অন্থুভাপ ও লঙ্জা ন! র।থিয়। 

কেবল মৌখিক প্ররর্থন। করিলেও একেবারে কল্য।ণ হইতে বঞ্চিত হইতে 

হইবেন । কেবল মৌখিক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও 

কিছু ফল পাও] বায়। প্রিহবাকে বাজে কথা 

হইতে আটক রখ! একচী উতকৃঙ্ লাভ । বেহুদ! 

বাজে কপ! বল! অগেক্ষ। চুপ থাক ত।ল।; অআ।বর চুপ থাক। অপেক্ষ। 

সঙ্গলময় কল্ম। ও আল্লার পবিত্র নাম লওয়া ভ।ল । তাহুতে জিহ্বাকে 

অ।ভ্পা।র নদ লইবার অভ্যাপ শিখন হয়। গ্িহবাকে আল্।র পিত্র 

নামোচ্চারণের অভ্র শিখাইতে পরিলে উহ। আপনা আপনি গাল্ট 

কুৎস।, পরবনিন্দ। প্রভৃতি হইতে ক্ষাস্ত থাকে এবং তঞ্ছনিত পাপহুটতে 

আ।ত্মরক্ষ। কর] যায়। তদ্বাতীত আরও একটী লাত অছে__পুনঃ পুনঃ 

জআ|ল্ল!র ন!ম উচ্চারণ করিতে থ।কিলে তাহছ।র প্রতি প্রেম জনে। মহাস্। 

আবু এছম।ন মগরেবী মঙ্চেণধের এক জন শিষ্য তাহার সমীপে গঃখ 

প্রকাশ করির় বলিগাছিলেন--“আল্লার ন।ম উচ্চারণ কগিতে আমি জিহ্ব।কে 

শিক্চ! দিতে পারিয়।ছি কিন্ত মনকে আল্লার দিকে ল।গাইতে পা1রিতেছি 

ন।-_মন ছুটাছুটী কারয়। বেড়ায় 1” ইহু। শুনিয়। শেখ মহে।দয় বলিয়া- 

ছিলেন-_'তুমি আল্ল।কে এই জন্য ধন্যবাদ দাও যে, তিনি দয় করিয়া 

তোমার এক অজ ঠ্াহার সেলায় লগ।ইয়। লইয়াছেন |” 

জৌখিক ক্ষম! প্রার্থনার বিরুদ্ধে শয়তানী ধোক। ও ভাহার 
ভ্রিবিধ পরিণাষ । পাঠক! জনিয়! রাখ--শয়ত।ন এই স্থ।নে মান্তবকে 
বিষম ধোক। দিয়া বলিতে থাকে “ভুমি যখন সর্্স্তঃকরণে ক্ষমা প্রন! 

করিতে প।6িতেছ ন! স্চখন মুখে কতকগুলি কথা আওড়াইলে কি লাভ? 

তদ্রূপ কর! নিহাস্ত বে-অ।দবী, অতএন মৌথিক প্রার্থন] করিও ন।1” 
পমতানের এট কুপরামর্শ শুনিলে মানুষের অবস্থা তিন প্রকার ভয়। 

প্রথম প্রকীবের লোক বুদ্ধিমান-_-তাছার1 শয়তানের যুক্তি শুনিবা মান 

প্রতুাত্তরে বলিতে থাকে শয়তান ঠিক কথাই বলিতেছে কবল সৌখিক 
ক্ষম প্রার্থনায় কেন ফল নাই। লক্জিত অগ্রতগ্ধ ও ভয়াতুর মনে ক্ষমা- 

প্রার্থন। করা অ।বশ্যক। ইহা স্বির করত: তাহারা তৎক্ষণাৎ নিতান্ত 
দীনতার সহিত মনে ও যুথে ক্ষমাপ্রার্থনায় নিবুক্ত হয় । এই শ্রেনীর 
লোফ হেন শগতানের কাটা থাকে লবণ নিক্ষেপ করিয়া থাকে । দ্বিতীয় 

৪ অবন্থয 



সপ 

তগ্চব। ] ১২৮১ পশন্লিতাব্প গু বা আচ 

পু 
অনতায় লোক শরত।নের কৃষুক্ির প্রভার পূর্ববোক্ষ প্রকার কার্য ছার! 

দিতে না পাণিয়| মনে মনে স্থিব পিদ্ধান্ত করিয়া ল্ যে "আমি মনঃ 

প্র।ণে যগন ক্ষমা চাছিতে পারিল।ম ন। তখন জিহ্ব।কেই তৎকার্ধেয সম্পূর্ণ 

রূপে নিধুক্ক করিয়! র।থি। চুপ চাপ বসিয়া থাকা ক্মপেক্ষা মৌখিক 
গ্রার্থন। 'অশাই ভাল উইলে |” দেখ, রাজ্য শাসন কার্ষেয জ।ন বুদ্ধি 

ও নলের ম।নশ্যক; এমন র।জা শাসন কার্ধা অবশ্য পোদা।রের টাকা 

গণন! অপেক্ষা উত্কুষ্ট। আনার পোদ্দাের কার্ধা নিশ্চয় মলমুত্র-বহুমকারী 

মেভভরের কার্য অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । যে ব্যক্তি বুদ্ধি-বল-সাধ্য রাজ্য শাসনে 
অক্গম। তাকে টাক। গণনার কার্ষো নিযুক্ত হওয়া! বরং ভাল, কিন্ত 

মল মুন্-নহন কপ নিধৃক্ত হওয়া কখনই উচিত নহে । ( টীঃ২৭২ ) 

কা ২৭২ | মূল গ্রন্থ এষ স্বানে যে ৃষটান্তটা দেওয়। ভইর়াছে তাছ। থুথম 

দৃষ্টিতে বেছি বলি বোধ হয়, কিন্ত একটুকু মনোযোগ দিলে চমৎকার অর্থ ও হুম্দর 
সামগ্রপ্য দেখা বাইবে । রাঞ্গ/শাসন কার্ষো বাদশাকে ভুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন 
করিতে হয় । দেহ রক্ষা করিয়। আল্লার-পথে-গমনোত্সুক বাক্তিকেও কৃপ্রবৃত্বির দন 
ও "আল্লার নৈকটা লাভের প্রবুত্তিকে' লয়ে রক্ষা করতঃ তাহার খল বৃদ্ধি করিক্া দিতে 
হয়। 'আল্লার পণে গহন" এবং আল নৈক্ট।লাত' এইরাপ কার অর্থ করিতে আমর! 
বড় ভুল করিগা খাকি | আমরা মনে করি-_-এক ক্রোশ দুরবর্ত/ কোন বন্ধুর নৈকট! 
ল।ভে« তচ্ছার আমরা ষেমন এক একটী ধাপ দ্লিয়। সেই পণটী চলিয়া যাই, আলার 

নৈকট্য লাভের জন) ভাঙার পথে গমনও সোধ হয় তদ্রূপ কিছু হুইবে। কিন্তু তদ্রূপ 
অর্থ কণা এড ভূগ । “গানে! পর্ব জ্ঞানী'--খালা জ্ঞানমর | আমরা প্রথষে অজ্ঞান 

অবস্থায় ভূঃমস্ঠ ০ইয়। থাকি; পরে ক্রমে জামাদিগকে জ্ঞান লাভ করিতে হয়। প্রণষে, 

ইন্টিজ-জাও জ্ঞান; তাগও পর বুদ্ধি-লরধ জ্ঞ(ন, পরিশেষে বুদ্ধি ও ঈমান লহকৃত মীরেফত 
জ্ঞান খা তন্ব-পরিচয় ক্রমে ক্রম লাভ হতে খাকে। এইরূপ আমর জ্ঞান লা 

[বিষয়ে যতই উন্নত হইতে থাকি ততই জন বিষয়ে আল্লা নিকটবন্তা হইতে যাই। 
এইবূণ আউলা পবিত্র ।' আমরা ক্ুমে ক্রষে পবিত্রতা লাভ করিয়। যতই পবিত্রতা 

বিষয়ে উন্নঠি লাভ করিব ততই আল্লা নৈ*ট। গাঠতে খাঁকিব । আলার গুণ অলীষ 

ও অনন্ত; যখ।-তিশি করীম (দাগ) রহীম (দয়ালু ইচ্চাদি )। এ সকল গুণ আমরা 
যতই উপার্জন করিয়া উন্নত হইতে পাক্িব ততহ আল্লার নৈকটা পাইতে থাকিব । 

সু, ঘটি'ল একেবার আল্লাগ ক্রোড়ে স্থান পইব। কিন্ত পৃথিখীতে অবস্থান কালে 
আল্লার গুণের দমঞ্জাঠীর গুণে বিভূষিত হবার পথে নানা গ্রকাপ বাধা দিবার বহু 

পত্র আাছে তাহ।াদ্গঞক্জে দমন করিয়া আল্লাপ নৈকট্য লাতের ইচ্ছাকে পছাধ্য কর&: 

উত্তরোত্তর বলবান করাই সর্বববিধ এবাদত ও দাধনার চরম লক্ষ্য । এইরপ ছুপ্রবাত্বর 
দ্রমন ও সতগ্রবুত্তির পালন কাধ্যকে বদ কর্তৃক ছুষ্টের দমন ও শিষ্কের পালনের সহিত 
তুলনা] করা যাগ । যে ঝাক্তি সুক্ষ বিচার ও অমোঘ ক্ষমতার সত বাদশার ন্যায় 

'দ্খন ও পালণ' কার্ধা পরিচালনা কগিতে না পারে তাহাকে জালার এক একটী 
গুণ প্রকাশক নাম যখাছোবহান আল! ( জাল। .পবিত্র), করীম (দাতা), রম্য 
( দঘালু) ইত্যাদি নাম জগ কর! উষ্িত। এরূপ ওণ প্রকাশক আল্লার এক কটা নাম 
যনে মুখে পুনঃ পুন: উচ্চারণ করিতে থাকিলে, ক্রমে ক্রষে এ সমস্ত ওপ আত্মাতে 
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শ্শেইজ্পাগ্য প্পালণব্মন্পি ১২৬২ [ প্রথম গরিজ্ছে 

ডঃ 
তৃতীয় অনস্তায় লোক শয়তানের ধোঁক। শুনিয়া প্রার্থনা কাঁধ্য ছ।ড়িযা 

দেন । এ প্রকারের লোক আজ্মজ্রোধী। শয়তানের কুযুক্তি, শুনিয়! 

ভাতার! ইহাই বুঝে যে, কেনল জিহব। সঞ্চ।লন দ্ব।র| প্র।্ণন! করিলে 

যখন ফল হষ্টবে ন| তখন নীরবে চুপ থাকাই ভ।ল | গ্লিহব! সঞ্চলনের 

পরিশ্রম টুকু শ্বীকার না কর।কে তাহার। বুদ্ধিম।নের কাঁধ্য বলিয়া! সনে 

করে। 

তওবা করিতে অনিচ্ছার কারণ-_-পাঠক ! জানিয়। রাণ--ষে 

বক্তি তওবা করিতে চায় ন। তাভার হৃদয় কঠিন পীড়ায় আরক্রস্ত তইয়।ছে। 

সে পীড়ার গঁধধ কর! অতীব আলশযক | প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেশিবে 

টি ক।বপে সে পুনঃ পুনঃ পাপ কার্ধয করিতেছে এবং কেনই ব। সে তওব। 

করিতে চ।য় না? নিয়লিখিত পাঁচি ক।রণে মানুষ পুনঃ পুনঃ পাপ 

করে এবং তওবা করিতে চায় ন।। প্রত্যেকটীর ওষধ পৃথক পূরণে 

করিতে হয়। প্রথম ক।রণ--পগণকাল বিশ্বাস না করা অথবা পরকাল 

নে কেনা বলিয়া সন্দেচ করা । পিনাশন পুস্তকে দশম গরিচ্ছেদে 

ইভার ওষপ লিখিত তষ্টয়।ছে । দ্বিতীয় কারণ_-লোভের গ্রবলত। স।ম- 

লষ্টতে ন|। পর এবং সাংসারিক আনন্দ সুখে মুগ্ধ হওয়া। লে।ভ 

বৃদ্ধি হইলে পাপ পরিত্যাগ কর! ছুফ্ষর হুইয়। উঠে এবং আনন মুখে 

উন্মন্ত হটগ্ে মনে পরকালের ভয় উদয় হয় না। অধিকাংশ লোকের 

সংক্রাধিত হইতে থাকে । একপ ঘটনা, আল্লার কৌশল পূর্ণ চমৎকার নিধানে ঘটি 

কে । এইবপ নাম জগ করা এবং তভবীহ. (সালা) দ্বার সংখা। গণন। কর! 
কার্ধ।কে খাজাঞ্চির ট।কা গণনা সহিহ তুলন। করা যাঁঘ | কিন্ত ঘে দকল লোক 
আল্লার নাম অপ কগিতে চায় না জ্ানারা লোকের চরিত্র সমালোচনায় কিন্বা কুৎস। 

বরনারূপ জগে নিযুক্ত হইয়। পাকে | স্মরণ করুন বর্তমীন সময়ে ভদ্র নামধারী ২৪ 
জন সম্ভ। লে।ক একত্র মিলিত হইল তান্বল চরণ, তামাকু মেন ও চা বিদ্বট তক্ষণের 

সঙ্গ সঙ্গে যে কত লেকের চরিত্র সমালোচনা ও আচার বাবঙ্কারের কুৎদ! রটন। 

করিতে পাঁকেন. তাহ।র ইয়া নাই । অদভা লোকের ২৪ গন একত্র হইলে যে কুৎলিৎ 
বাকাালাপ আরস্ত করে ভ।চ51 শুনিলে উত্ত সভ্ভা লেকেরাও কর্ণে অনলি দিয়া থাকেন 
কিন্ত এই সভা লোকগণের সুসভা আলাপ শুনিয়। সাধু দরবেশগণও মন্মীহত হন । শহরের 
রাজপথে মেহুতর লেক মলমমূত্র-পূর্ণ ভার লউয়া চলিবাব কালে খে দুর্গন্ধ বিস্তার করির। 
চলে তাঙাতে স্বাস্থ ভঙ্গের ভযে পপিকগণ নাঁকে মুখে কাপড় দিয়। সরিয়। যা । সমাজের 
গণা মান্য লোকের চারত্র আচার ব্যবহার সমালোচন। পূর্বক দোষ ও ক্রটী উদঘাটন 
করিলে সমাজের নৈতিক স্বান্থা বিনাশ পাক; ইহা বুঝিয়া সাধু লোক মর্মাহত হন 

আশা ক্র এখন মূল গ্রস্থেব দৃষ্াস্তটী বুঝিণার চেষ্টা করিলে অর্থ ও দাদৃশা সঙজে 
বুঝ। যাইবে । 
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তওব! | ১২৮৩ প্পক্লিলা ও পু ত্য বক 

পক্ষে পাপ পরিত্যাগের পথে লে।ভ এক বিষম অস্তরায় হয় । এই 
"কথা বুঝাইবার জল্য মহাপুরুষ হজরত রজ্বুল গা বলিম্াছেন _ স্থষ্টি- 

কর্ত। দেজখ স্যজন কিয়, ঞেবর।য়েলুকে দেখিতে বলেন। জেবরায়েল 

পরিদর্শন করিয়া! বলিক্নাছিণেন-_-“হে মহাপ্রভে!। ! তোমার গৌরবের 

শপথ, দোঞথের সংবাদ গ।নিলে কেহই উহ।র দিকে ঘ।ইবে ন1। 

সথষ্টিকর্ত। পরে দে।জখের চ।রি ধারে নান! গ্রলে।ভনের পদার্থ স্থাপন 

করিয়] পুনর|য় জেবরায়েলকে দশন করিতে অন্থসতি করেন, সেব।র 

জেবর।যেল পরিদর্শন করতঃ নিবেদন করিয়।ছিলেন-_-“হে প্রভে।! এখন 

এমন দেখিতেছি যে কে।ন মানবই দোজখ হইতে আত্মরক্ষা করিতে 

প।রিবে ন।--গ্রলে।ভনে আকৃষ্ট হইয! দে।ঞজণে নিপতিত হইবে।' স্থষ্ি- 

কর্ত। খ্রর্ূপ বেহেশত স্থন করতঃ জেণরায়েলকে দর্শন করিতে আদেশ 

করেন; জেবরায়েলশ পরিদর্শন।ন্তে নিবেদন করিয়ছিলেন-_-“হে মহ 

গ্রভো ! য|হ।র! বেহেশতের প্রশংসা শুনিবে তাহ।রাই মুগ্ধ চিনে, অবৈর্ধ) 

ভ।বে, ইহ।র ধিকে দৌড়িয! আসিবে |” অতঃপর স্থগ্িকপ্ঠ। বেহেশতের 

চরি ধারে দুঃখ, কষ্ট পরিশ্রম স্থাপন পূর্বক পুনরায় জেণক়ায়েলকে 

দর্শন করিতে অ।দেশ দিলেন । প্েনরায়েল পরিদর্শন|স্তে নিবেদন করিলেন 

»-গহে প্রভে।! বেহেশতের পথে যে সকল ছইংখ, কষ্ট ও পরিশ্রম দেখ! 
যাইতেছে তাহ!তে অ।ম।র ভয় হইতেছে যেকেহুট বেকেশতে যইতে 

ইচ্ছ! কগিবে না।” তৃতীয় ক।রণ-পরক।গের স্ণথকে লোকে কেবল 

ভবিষ্যৎ অঙ্গীক।র বলিয়। বুঝে এবং ছুনিয়।র স্থণকে হাতের নগদ ট।ক।র 

ন্যায় সম্মুখে দেখিয়া পাগল হয় । মানব হম্তপ্থিত উপস্থিত ধনে আসক্ত তয় 
এনং অঙলীরুত দ্রবাকে পরহস্তস্থিত জ্ঞানে প।ওয়। য|ইবে কিনা ভাঁখিয় 

মন হুইতে দূরে রাখে । চতুর্থ কারণ-. দীর্ঘসৃত্রতা ॥ অনেক মুছনম।ন 

লোক তও৭1 করিতে ইচ্ছ! করেন বটে, কিন্তু কের বেলায় “এখন 

না, তখন করিব, বলিয়! বিলম্ব করে। কখনও বলে--এই সুখটা এখন 

ভোগ করিয়া লই, কল্য হইতে এদিকে অর দৃষ্টিপাত করিব ন|। 
পাপ পরিত্য।গে এইরূপ দীর্ঘস্থত্রিতা অবলম্বন ন। করিয়া বটুপটু ত্য।গ 
করিয়। ফেলা উচিত। মনে রাখিবে, মৃত্যু তোম।কে চক্ষুর পলকে সংহ।র 
করিতে পারে। পঞ্চম ক।রণ--আল্লার অস্থুগ্রহের উন্টা অর্থ কর। এবং 

তাহ।র অনুগ্রহের উপর অন্যায় নির্ভর করা। কেহ কেহ মনে করে, 
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০স্শীঞ্ভাগায পা স্প সবন্ডি। ১২৮৪ প্রথম পর়িস্ঞে 

?টি 
গ1প করিলেই যে দে।জখে য|ইতে হুইবে, তাহার স্থিরতা ন।ই- করুশ।সয় 

দয়! করির] ক্ষম। করিপেও করিতে পারেন | ক্ষমারক্ট সম্ভবনা অধিক। 

অধিক|ংশ লে।ক নিজকে সৌভাগ্যশালী পলিয়। মনে করে এবং তজ্জন] 
বলিয়া থাকে, সম্মুখস্থ ন্থুখটী ভোগ করিয়া লই- দয়াময় দয়া কারক 

ক্ষমা করিবেন । আল্ল।র দয়া পাইণ।র এঠরূপ অ।শ। করা অন্যায় । 

তওবা করিতে অনিচ্ছুক হৃদয়ের ওষধ _ পঞ্চ কারণ ভেদে-- 
এখন পৃর্ধধো্ক রূপ অবস্থ।র যেরূপ ওঁধধ প্রয়েগ করা আবশাক? তাহা 

ক্রমান্বয়ে পল! যাইতেছে--(১) পরকাল-অবিশ্বাসের বদ যথাস্থানে লিখ 

গিগ।ছে। (২) লোভের প্রবলত। ও স্থখাত্বারদদের মণ্ডত। হেতু প।গ 

পরিতা।গে অক্ষম হটগে, এই কথা বুঝিয়া লওয়। উচিত যে, এখল লোভের 

এই সাম।ন্য উত্তেঞ্জন। সহ্য করিতে পারিতেছ না, দোজখের অগ্নির 

তেজ কেমন করিয়! সহ্য করিতে পারিবে? আবাদ পেহেশতের 

মনোমুগ্ধকর অ।ননের লোভ কি গরকারে দমন করিতে পারিবে? দেখ, 

পীড়িত লোকের পক্ষে স্শীতল জল অতীব লোভনীয় হইলেও যদি 

এক জন বিধ্মী চিকিৎসক উহা! পান করিতে নিঃষ” করে, তবে স্রখময় 

অ।রোগ্য ল।ভের আ।শ।য় পীড়িত লোকটী ্রল পানের লে।তকে নিশ্চ্ 

দমন করিতে পারিবে । বিধন্ম্ী ডাক্তারের কথা অগেক্ষ! আল্লা ও 

রস্থলের বাক্য অবশাই ফব সত্য । আল্লপ। ও জহর রসুল বলিতেছেন 

“সংসার ক্ষণস্থায়ী । এ অল্প সময়ের গ্রলোভন দমন করিতে পারিণে 

আত্ম! পরকাণে গিয়া চিরস্থামী স্বাস্থ্য সুখ ভোগ করিতে পাইবে ।” 

তাছাদের এই সত্য সংব।ছ শুনি! কি গুনিয়ার এই স।মানা গ্রলোভনেক 

পদ।থ ছাড়িয়। দেওয়া উচিত নহে? (৩) যাহারা পরকালের সুখকে 

ভবিষাতের ভুর। অঙ্গীকর বলিয়া জানে ও দুনিয়ার সুখকে হস্তগত 

সামগ্রী খলিয় মানে এবং পরকালকে চক্ষে দেখিতে ন। পাইয়া মন 

হইতে দুরে রথে, তাহাদের হৃদয়ের শুঁধধ স্বরূপ এই ফথাগুলি বিচার 

করিয়। দেখা আবশ্যক যে, যাহ! নিশ্চয়ই আপিলে, তাহ! যেন এখনই 

আসিয়া উপস্থিত হইল । মৃতু) নিশ্চয়ই অ।সিবে । উহা যেন এখনই 

খ]সিজ। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া! মনে ভাব, বেন মৃত্যু ঘটিল। মৃত্যু 

ঘটিলেই পরকাল আদে। তখন পরকালই হণ্তস্টিত সামগ্রী হইল। ষে 

ছুনিয়!কে ইতিপুর্ে হস্তগত মনে করিতে, তাহা এখন বিনাশ পাইল। 
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১. 
দুনিয়ার হ।বতীয় পদার্থ এপন শ্বপ্রবৎ অনীত হটল। “চক্ষু বন্ধ কিয়া, 

মৃত্যু ঘটিল'” এইরূপ কল্পন! করিতে যে বল! গেল, ত।হ। কল্পনা ন1 হউয়। 
প্রকৃত মৃত্াই ঘটিতে পারে অর্থাৎ চক্ষু বন্ধ করিন| মাত্র সত্য সত্যই মরিয 

য।ওঝ] বিচিত্র নহে । (টী:২৭৩) (8) পাপ পরিত্যাগে দীর্ঘহত্রী 

হই;ল ত!হাকে একট কথ! ঝল| যাইতে গরে--তুমি কি মহাত্রমে গড়িয়।ছ ? 

ত11 অদ্য ন! করিয়! কগয করিপ বলিয়। কেন শিপস্ব করিতেছ ? কলাক্।র 

দিনটা হয়তা তুমি ন| দেখিতেও পার । অদ্য তুমি মরিতে পার। হুদীছ 

শগীফেও এট মর্শের সংব।দ আছে--“দে।জখবা সীদিগের অধিক।ংশ লোক 

প।প পরিতা।গ করিতে বিলম্ব করিয়াছিল-বলিয়া শিলাপ করিবে |” পাপ 

গরি5)।গে দীর্ঘসথত্রীদিগকে এ কখাও জিজ্ঞাসা কর য।ইভে গারে-_ "তুমি 

কেন বিলম্ব করিতেছ? ভুমি কিমমে কর যে অদ্য গরিতা।গ ফর! কঠিন, 

কলা সহজ হইবে ? বদি ইহাই মনে করিয়া পাক তবে বড় ভুল করিতেছ। 

লে।ভের দ্রবা পরিত্যাগ করা অদ্য যেমন কঠিন দেখিতেছ কল্যও 
তদ্ুরূপ কঠিন দেখিবে বরং আগামী কলা এক্টুকু কঠিনতর় দেখিতে 
প।টতে | হ্থষ্রকর্তী এমন দিন শ্ষ্ট করেন নাই ধে, সেদিন লোভনীয় 

পদার্ণ পরিত্যাগ কর! সহজ হুটতে পারে। তুমি যদি অদায পাপের 

প্রবে।ডন পরিত্যাগ করিতে না পার এবং ফলা দমন করিবে বলিয়। 

র।খিয়। দাও তনে তোমার অবস্থ! ফেমন হইবে বুঝ।ইবার জনা একী 

দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । মলে কর-_কে|ন ব্যকিকে বলা গেল-তুমি 
ই ক্ষুদ্র চার! গ।ছচী এখনই উপড়াইর! ফেল । লে বলিল--অদ্য উৎপ।টন 

ফর। কঠিন ও শ্রমপাধ্য দেশিতেছি; আমি এক বংযার শগীরে বল 

সঞ্চয় করিয়! 'অ।গ।মী বৎসর উহ! উপড়।ইয়া ফেপিব । এনক্কলে সেই 

নির্ে!ধকে জনা উচিত যে রক বৎসরের মধ্যে ক্ষুদ্র চারা, বৃ বৃক্ষে 

পরিণত হইবে, শিকড়ের সংখা! বুদ্ধি পাইবে 7) মূল ও শিকড় অধিকতয় 

বলব।ন হুই়| গভীর মৃদ্তিকার মধ্যে গ্রবেশ করতঃ বহু দূর পর্য্যগ্ত মৃত্তিকা 

জড়াইয়া ধরিবে। তাতার শরীরে কিন্ত বল তদ্রূপ খনীভূত ভাটে সঞ্চিত 

লীকা--২৭৩। যে পাঁচী কারণে মানুষ পুনঃ পুনঃ পাপ করেও তওবা করিতে চার 

না, তাহ। মূল গ্রন্থে প্রথষে একাদিক্রমে উল্লেশ করিয়া! শেষে তৎদমুদয়ের উবধ প্রদখন 
কালে পুরবেধক্ত ভ্রম রক্ষ/ করা হয় নাই--প্রথমষের পর তৃতীয়, তাহার গর ন্বতীয় লেখ। 
অ।ছে। আমর! স্থান পরিবর্তন করি কারণগুলি বে পর্য)।য়ক্রমে আছে, উষধখও নেই 
পধ্যাঃক্রমে দিল।স । 
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হইতে প|রিণে ন। বরং কো!ন পড়ায় ঘটনা ক্রমে দুর্বল হইয়1ও পড়িতে 
পারে । বৎসরের শেষে বৃঙ্গটী উৎপ।টন কর! তাহার পক্ষে অসম্ভব হুইয়। 

উঠিপে। এইরূপ কৃপ্রব্ৃত্তি রূপ বৃক্ষ অধিক দিন হৃদয় মধ্যেথ!কিতে পাইলে 

ক্রমে ক্রমে তাহার শিকড় সংখ্য। বৃদ্ধি পায় এবং হৃদয়ের গভীর তল পর্ধাস্ত 

অ।রুমণ করিম! সমস্ত হাণয়-ভূমি জড়িয়! লঈম। ম্বুং ছুইয়। দীড়ায় | তুমি 

কিন্ত প্রতিক্ষণ কুগ্রবৃত্তির অ।দেশ প।লনে এদিক খেদিক ছুট।ছুটা করিয়! দিন 

দিন শক্তি হীন হতে থাকিবে । পগিশেষে কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কিছুই করিয়া 

উঠিতে পারিবে না । এই সমস্ত কারণে কুপ্রবৃত্তির অস্ক,রের প্র!রস্তেই উৎপ।টন 

কর! উচিত। তখন উতৎপ|টন কর।ও মঞ্জ। (৫) আল্লার করুণার 

উপর অন্য।য় ভরস|। করিয়। অনেকে বপিধ। থাকে _অ!মি মুছলম।ন । 

মুছলম।নকে আল্লা বড় ভাল বাসেন এবং আর্কদাঁই তাহাকে ক্ষমা 

কগিয়া খাকেন। তেমন ব্যপ্িরক্কে এই কখা ধলা যাইতে পারে-_আল। 

মুছগম।ন লোককে শমা করিয়া থ।কেন সত) কিন্তু ত।হ!কে ফষেতিনি 

গম! করিণেন তাহ।র প্রমাণ কি? ক্ষমা কর| না কর। তীাহ।র ইচ্ছা । 

যদি ক্ষম। ন। করেন তবে উপায় কি? দেখ ঈমান বা শিশ্বাস-জ্ঞান এক- 

রূপ বৃ সদৃশ । উহ! শরদয ক্ষেত্রে জন্মে এবং এব।দৎ রূপ জলে জীবিত 

থ।কিয়। বদ্ধিত ও বলণ।ন হয় । ৫কেন মুছলমান বিশ্ব।স-জ্ঞ।ন লাভ 

করিয়1ও যর্দ এখ।দৎ না| করে তবে তাহ।র বিশ্ব।স-জ্ঞ।নরূপ বৃক্ষ দূর্বল 

ও নিশ্তেণ্ হইয়। পড়ে' এরূপ লোক আত্তম কলে মৃত্য) যন্ত্রণায় পতিত 

হইণে যগ্ত্রণ।র চেটে তাহ।র বিশ্বান-জ্ঞানপপ বৃঙ্গের মুপ হৃদ॥ হইতে 

ছিড়িমাষইতে পরে | যাহ|র| অনেক পপ করিয়।ছে অথব1 এবাদৎও 

করে নাই তাহাদের ঈম।ন ( বিশ্বাস-জ্ঞান ) মুমূর্ষ রে।গীর ন্য।য় 
কখন মরে ত।হর স্থিরত নাই | তেমন মুমূর্ষ, জ্ঞ।ন লইয়া ভীষণ 

মৃত্যু সক্ষটপূর্ণ ত্বার দিয়। পরক!লে পার কইব।র কনে ঘ1ত প্রতিধ।তের 
টক্কপে দে ঈমান জ্ঞান একেবারে বিনষ্ট হইতে পারে। যদিও বা কেহ 

তদ্বূপ মৃতণৎ জ্ঞান সঙ্গে লইয়া পরকালে পার হুইতে পারে কিন্তু তাহ। 
এমনই নিকষ্ট ও হূর্বাল যে জ্জন্য মহাপ্রভু ত।হাঁর পাপ মার্জন| করিতে ও 

পারেনঃ না করিতেও পারেন। এমন স্থলে স্থধু সম্ভ/ন!র উপর নির্ভর 

করিয়া কর্তণ্য কার্ষো টশখিল্য কর! নির্কে|ধের কার্যা । এই ধরণের 

আহান্মকী বুঝ|ইণার জন্য এক জন রুষকের দৃষ্টান্ত দেওয়া য|ইতেছে । 
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চি 
সে বিশেষ রূপে জানে যে, হখোচিত পরিশ্রম সহকারে কৃষিকার্ধট করিলে 

তদ্ব।র! সচ্ছন্দে পরিবাব প্রতিপ।লন করিতে পার] যার--আব।র এ কণাী 

শুনিয়াছে যে, উজাড় শহরের তৃগর্ভে সনু স্বর্ণ রৌপ্য পাইবার সম্ত/নন। 
আছে । এমন অবস্থায় নিজের ্বর্ণ-প্রহ্থ ক্ষেত্র ফেলিয়া, পরিবারপর্গকে 

অনাহাবে রাখিয়া, উজাড় শহরে সোন। পড়িয়। পাবার অ।শ।য় যাওয়া 

এবং তণায় বপিয়া থাক] সে কৃষকের পক্ষে কেমন অ।হাম্মকী হুম? 

তাহ।কে নিরেট গণ্মূর্থ ভিন্ন আর কি বলা যায়? ইছুকালে মঙ্গল- 

গ্রস্ত এসাদৎ কাধে পরিশ্রম না করিয়া, দিনা পরিশ্রমে পরক।লে আল্ল।র 

অনুগ্রভ পাবার আঁশ করাও তদ্রূপ মূর্থতা। থন! তদ্রূপ লোককে এমন 
একজন নির্বে।দের মহিত তুলন| কর! যায় যে বাক্তি স্বচক্ষে দেখিহেছে 

যে গরাঁমে ডাকাইত পড়িয়াছে_সকল গৃঠন্তের ধন সম্প্তি লুটিয়। লইতেছে 

অথচ সে মনে করিতেছে “ডাকাত দল আমার গুহ পর্যন্ত আসিতে 

প।রিনে না; আসিলেও আম।র গৃহ লুঠন করিতে ইচ্ছা করিবে না। 

আনার লুঠন করিতে ইস্ছা করিলেও গৃহে প্রবেশ করিতে পারিনে না- 

লুটের অগ্রেই মরিয়া! ষাইবে অথনা অন্ধ হইবে ।' এইরূপ সমস্ত কথাই 
কাল্পনিক-এরপ বিপদ সম্ভ।বনা মানত না ভইয়। গ্রকৃত প্রন্তবে ঘটিতে 

পরে । পরকালে আল্ল।র স্থানে ক্ষম! পাইবার অ।শ! তো তদ্রুপ সস্ভা- 

বন| মাত্র । কিন্তু শ।ত্তি পাইবার ত্য়ষ্ট অধিক গ্রনল । আল্লর অনু 

গ্রহ প্রাপ্তির সম্ভাবনার উপর শির্ভর করিয়। সতর্কতা পরিত্যাগ কর 

নিতান্তই আ।হ।ম্মকী। 

একযোগে অথব। ক্রমান্বয়ে পাপ পরিত্যাগ ভাল তদ্বিষয়ক 
মতভেদের মীমাংসা । প্রিয় পাঠক ! এস্কলে একটী জটিল কণা 

বুঝিবার চেষ্টাকর | সমস্ত পাপ এক সঙ্গে একেনারে পরিত্য।গের সঙ্কর 

কর। ভাল, কি এক একটী পরিতাগ কর] ভ।ল, ইভার মীমাংসা উপলক্ষে 

আলেমগণের মধো মততেদ অ।ছে। কেহ বলেন-__সন্্ধবিপ পাপ পরিত্য।গ 

এক দমেই করা আনবশ্যক-এক আধচী করিয়া পরিত্যাগ করিতে চে! 

কর] বৃণা। তাহারা নিজের মত সাব্যস্ত করিতে এই প্রমণ উত্থাপন 

করেন যে, পরনারী-হুরণ ও মদ্যপ।ন উভয়ই ভারাম। যে বাক্তি এই 

পাপে লিপ্ত, সে একটা তা।গ করিলে কি প্রকারে নিষ্পাপ হইতে পারে ? 

দুই মটক1 শরাবের মধ্যে একটা ত্যাগ পূর্বক অন)টা হইতে মদ্য লইয়া 
৪৭ 



স্পোজ্ভঞাপপা এপ শন্্ক্ডি ১২৮৮ [ গ্রথম পরিজ্ছেদ 

টে 
পন করিলে, পাপ »ইতে বাচা যায় না। উত্তর মটকরই শরাব সমান 

রাম ও গ্গচিকর | একটী পাণিত্যাগ পুববক খঅন)টী হটতে শরাব লইর়! 
পন করিলে একই প্রক।রের অনিষ্ট ছইয়। খাকে। তদ্রূপ পরন।রী- 
ভরণ ও মদ্যপান উভয় হারাম। একটী ছাড়িয়। অপরচীতে লিপ্ত থাকিলে 

প|পমুক্তির ভাশ। অসম্ভব । তাহাদের এ যুক্তিচী তওন! সম্বন্ধে খাটে 

না। পরিভতা।গকে তওবা বলে। যে পাপকে যখন মন্দ বলিয়া চিনা 

ষায়। তাচছাকে তৎঙ্গণ।ৎ পরিষ্যাগ কর! আবশ)ক। দেখ, পরনারীছরণ 

€ুটতৈ যেমন এক শ্রেণীর বনু প।প উৎপন্ন হয়, তেমনই মদ্যগানে অন্য 
শ্রেণীর শিশিধ পপ উদ্গত ভয়। কিন্তু তাহাদের অনিষ্টকারি'তা একই 
সময়ে স্থৃস্পঈ চিন। যায় না। উহাদের মধ্যে য|ছ।র অনিষ্ঠকারিত। 

সম্পৃরূপে সুস্পষ্ট দেখিতে প1ওয়া গিয়াছে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ পরি- 
ত)গ করিতে মন ব্য/কুলত। জন্মে। আবার উক্ত ছুই শ্রেণীর পাপ 
মধে) যাত|র ক্ষতি অরিক দেখা ষ|য় তহ!কে অগ্রে পরিত্যাগ করিতে 
পরা যা॥। মদ্য গানে ও তাহার আ[নুসঙ্গিক কার্ধো যত পাপ ও ক্ষতি 

অন্মে; পরনরী-ভরণে ও তাছ।র আুসঙ্গিক বা।!পারে তদ্পেক্ষা অপিক 
পাপ ও গঠি উৎপন্ন হয়, এই কথাটী যখনই সুস্পঈ জান। যাইবে তখনই 
আঁধক ক্ষতিকর বাভিচ।র পাপটী পরিত্য(গ করিতে মানুষ সক্ষম হইপে। 
কেছ্বা মদাপানকে পরনারী-গমন অপেক্ষা অপিক ক্ষতিকর বুঝি॥। অগ্রে 
তাছাকেই পরিতা।গ করে । আবার কেছ বা পরনিন্দাকে মদ্যপান অপেঙ্গ। 
আশিক গ'তিকর বলিয়া বুঝে, কেনন| পরনিম্দার কুফল সমাজের সব্যত্র 
পরিব্যাপ্ত হইয়া! সর্ধস|প।রণ সকলেরই ক্ষতি করিয়। থাকে | এই জন; 
সে ব্যক্তি পরনিনা।কে সর্ব।গ্রে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয় । আবার 
দেখ, এ।পাও হইতে পারে ষে, কেন কোন মদ)গামী 'অপরিমি 
পনের দোষ সুস্প8 বুঝিতে পারে কিন্তু মদ্যপানের লোভ একেবারে 
দমন কগিতে সক্ষম হয় না। এরূপ লোক অপরিমিত গান হইতে বিরত 
হয় কিস্তু অঙ্গ পানত)।গ করিতে পারে না। এবপ লোক মনে করে 
যত অপিক মদ্যপান কর! যাউনে আত্মার ক্ষতি তত অধিক মাত্রায় 
ইউবে এণং তত শাস্তি পাইতে হইবে । আমি মদ্যপানের লোভ সম্প্ণ 
রূপে ত্যাগ করিতে পরিতেছি ন| বলির অপার্ধযমানে পান করিয়। 
থাকি, কিন্তু অদিক পালে অধিক ক্ষতি হয ইজ] বখন বুঝিতে প।রিয়াছি 

৪৮ তখন 
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4টি হই 
তখন অপদিমিত পান অশাই পরিত্যাগ করিন। শগ্নতান একটী গ্রলে।তন 

অ।মার মনে নিক্ষেপ করতঃ আমাকে পরাস্ত করিয়া আমর হারা সেই 

পপটাী করায়! লইতেছে কিন্তু ঘে গ্রোলে।ভনে আম।কে পরাস্ত করিতে পারে 

নাই-ঘে প।প পরিত্যাগে আম।র সম্পূর্ণ ক্ষমত! অ।ছে-তদৃরূপ পাঁপ করিতে 

কেন অ।মি নিযুক্ত হইব? যাঁহ। হউক) পপর।শির মধ্য হইছে, কোন 

একটী বিশেষ পাপ পরিত্য।গ করিতে মানবের ক্ষমতা আছে--এবং তাহ! 

পরিত্যাগ করিলে তজ্জবনিত ক্ষতি হইতেও ষানন অব্যাহতি পাইতে পরে । 

এস্কলে ছুঈটী মহাবাক্যের প্রতি মনোষে।গ দেওয়া আবশ্যক। মহাপুরুষ 

হজরত রস্মুল চর বলিয।ছেন_ 
শটে ন্ রর শী ৮ 

&1 কাটি ১৮০ 

“তওবাকারী আল্লার প্রিয় পাজ।” এবং কা আন শরীফে অ।ল্ল। বলিতেছেন -- 
রগ 7 ৬ ৫ এটি পপ 

৩ | -% | সিল &| | 

“নিশ্চয়ই 'মাল্ল। দির ভাল বামেন। (২ গপারা। হুর! 

বকর। ২৮ রে।কু। ) এই উন্ভয় পবিত্র বচনে পরিষ্কার ভ।বেই বুঝ! 

যায় ষেউন্ধ কথা ভালণ।সার সম্বন্ধেই বলা হ্য়াছে । যাহারা অনুতপ্ত 

হৃদয়ে সর্বান্থঃকরণে সমভ্ত পাপ চিরজীবনের জন্য পরিত্যাগ করিতে 

পারিয়াছে, ত।ভাদিগকে আল্ল। বড় ভ।লবাসেন এবং তাহাদের সম্বন্ধেই 

উক্ত প্রকার উচ্চ সম্মানের সংব।দ দেওয়া হইয়াছে । যে সকলজ্ানী 

লোক বলিয়াছেন -.সম্পর্ণরপে পাপ পরিত্যাগ ন! করিয়া! কিয়দংশ ত্যাগ 
করা সঙ্গত নহে, উহার] উক্ত প্রকার উচ্চ শ্রেণীর লোকের সন্বন্ধেই 

বলিয়।ছেন। নতুবা বু পাপের মপো নিতাস্ত লঘু ধরণের গুলি ক্ষুদ্র 

নতকর্ষের প্রভাবে অগ্রেলুপ্ত হয়ঃ ত|হ।র পর গুরুতর গুলি গুরুতর 

দৎকার্ধ্ে লোপ পাইতে থাকে । ফল কথা, সকল পাপ এক মঙ্গে দূর 

হয় না। অধিকাংশ স্থলে তওব।র কার্য আর্ত আস্তে প্রকঃশ পান 
_ভার্থাৎ তওবা ক্রমে ক্রমে পাপ বিন।শ করে--একটী পাপ লোপ 

করিয়া! 'ও তঞ্জনিত ক্ষতি সংশোধন করিয়া আর একটী লোপ করিতে 
আরভ করে। যাহা হউক, মাজ্জনা পাইব।র জন্য তওব! করিবার স্যোগ 

বটুকু ঘটে, নেই গরিমণরে ফলও হম্তগত ছয় । (বাজাই ভাল প্লালেন।) 
ণ ৪ 



“দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

ধৈর্য্য এবং কৃতজ্ঞতা | 

ছবর বা ধৈর্য্যের কল্যাণ সম্বন্জে কোরআন, হুদীছ ও মহা- 
জন উক্তি--পাঠক। বুঝি লও 08০ ছবর ( টীঃ২"৪ ) ভিন্ন 'তওব!| 

ব। পাগনিরতি সর্বাঙনুন্দর হইতে গ|রে না। এমন কি ছবরের অভ।বে 

কোন কর্তব্য-কার্ধয নির্বাহ করিতে কিম্বা কোন গ্ললোভন পরিত্য।গ 

করিতে পারা যায না। মহাপুরুষ হপরত রুল ট্রি কে ঈগান 
(বিশ্বাস-জ্ঞ।ন) এর পরিচয় লিজ্ঞ।ম| করিলে তিনি বপিয়াছিলেন-_““ছবর- 

কেই ঈমান বলে ।” অন্য এক স্থলে তিনি বলিয়।ছেন--'*ছরর ঈমানের 

অর্ছেক | ছবর একটী পরমোতকৃই গুণ, ইহার কল্যাণ অন্ঠীব মহৎ । 

এট কথ।র সতাতার গ্রমণ জনা ইহ! বলিলেই যথেষ্ট হুইনে যে, মহা 

গ্রড়ু আপ! কোরর্মান শগীফের মধ্যে 9* সত্তর বারেরও অধিক ছবরের 

কথ! উল্লেখ করিয়|ছেন। মানুষের ভাগ্যে যত উন্নতি নির্দ/রিত আছে, 

তৎসমুদয়ই এক মাত্র ছপর হইতেই লন্ধ হয়। আল্লাও বলিতেছেন_- 

টাক1--২৭8। 'ছবগ আরবী কথ।: ইহাকে বাংলায় “ধৈর্য বলা যাইতে পারে; 
কিন্ত 'ধৈর্ধা' শবেয় অথ অপেক্ষা] 'ছবর' শবের অর্থ অনেক বাপক। সাধারণতঃ বিপদ, 
আপদ, ছুঃখ-কট, অটল ভাতে সচ্য করিবার শক্তিকে সহিনঃতা বা ধৈর্ধং ৰলে। বর 
শকের অর্থ হদপেক্ষ। অনেক বাপক। ভোগের আকাঙ্গা, প্রাপ্তির লোভ, কামের উত্তেজন। 

প্রভৃপ্তির দংশন তাড়নায় আল পাক এবং আনন্দের আঁন্বাদে উৎফুল্ল ও নখের স্পর্শে 
হুদ্ধচেগজন ন। হয়া অটল ভাবে পাকৃতিস্ব থ]কার শক্তিও ছবরের অস্তর্গত। ফল কথ। 
মানব মনে যে শক্তি থাকিলে উ€া বিপদভয়ে না হটিয়। স্থিরপদে দণডাপমান থাকে ; 

ছুখ-কষ্টের ভরে দমিয়া! ন1 গিয়া_ ভাঙিয়া ন। গাড়য়া--উন্নত মন্তকে থাকিতে গারে) প্রবৃতির 

তাড়নায় বিচলিত ন) হটটকক1 শ্কির-গদ বিক্ষপে গস্তভবা গথের হুগ্্র রেখা ধরিঘা চলিতে 
পায়ে; এবং লফলঞার ফুৎারে না ফুলিযা-না উড়িয়। হ্ব স্থানে স্থির থাকিতে পারে; 
আনদা ও নুখের স্পর্শ (দিশা না ছারায়-_পথ না ভুলে অথব1 হতজ্ঞান বা অচেতন ন| 
হয় দেই শক্তির পম ছবর। 

'শোকর'গ আরণী কণা) ইহাকে বাঙগলায় কৃতজ্ঞক্তা ব1 'উপকার-প্রাপ্তি বোঁধ' বলা 
যাস । উদ্। মনের একটা গুপ্ত ভাব বা অবস্থ।। বাকো ওকার্ধের ধাছিরে প্রকাশ পায়। 
মুখে প্রকাশ করিলে ধনাবাদ বলে। মুখে কথ! বলিয়] বা ধন্যবাদ দিয়া যেমন শোকর 
কর! হয় তদ্রুপ কাজে, আচরণে এবং ব্যবছারেও 'শোকর কর! ক্য়। 



ছদর ] ১২৯১ - গ্পক্রিপ্রা পুত্ত অঙ্গ 
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9.2 পাতে ডে ৰ 

“যখন যখন তাহারা ছবর কাটি পারিয়।ছে তখন তখনই আমি তাহাদের 

মধা হইতে সর্দার উদ্ভব করিয়।ছি--তাহাঁরাও আমার আদেশে ( অপ- 
রকে) সতপথ প্রদর্শন করিয়াছে ।* (২১ পাঁরা। সুর] ছেজদা। ৩ 

রোকৃ।) মহ প্রভু ছবর হইতে অসীম মঙ্গল উৎপন্ন করেন এবং ছবরের 
জন্য অনন্ত পুরস্কার নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। এতহৃপনাক্ষে তিনি 

বলিতেছেন _- 
& নি পপ ঠি ৩ পানি এটি চে পপ 

ড্র শী | ১১০/৮-৮। (4১ ঠা ৬ ১1 

রা 

« নিশ্চয় ছবরকারীগণকে অনন্ত পুরা দেওয়া হইবে | (২৩ পারা। 
স্থরী জোমর। ২ রোকু। ) আবার দেখ, তিনি ছবরকারীগণের সহার্ধা।৭থ 

সর্বদ] সঙ্জে থাকিব|র অঙীকার কপিয়| বলিয়াছেন_- 
রর / 0১ রি রা রা রি 

০ ৬-৪)-- ৮৯০ ৮৮ 41 এ 

“এবং আল। ছবরকারীগণের সঙ্গে আছেন ।”' (২ পারা । শুর) বকর। 

৩৩ রোকৃ।) ছালাৎ (আশীবাদ), রহম (করুণা ), এবং হেদ।য়েত 

( তৎপথে চলিবার সুষে।গ ) এই ত্রিবিধ অমুল) রর 

পদার্থ ককণ।ময় আল্ল। অন্য কোনও সম্প্রদায়কে যোগে প্রাপ্ত ভ্িবিধ 
কল।ণ 

এক সঙ্গে দান করেন ন|, কেবণ ছনরক|রীগণকে 

এক সঙ্গে দান করেন। এতছুপলক্ষে তিনি বপিয়।ছেন-- 

নি টি রে এটি চা 

৫; বি লডি ৫৮1 ২3491 
পা ডি পি লে নে ঠিন (০ এ লি পা তি 

$555-62511 ০ 54091 5 £ 2 5 
“তাহ।দের € ছবরকারীদের ) উপর তাহাদের প্রভুর পক্ষ চঈতে ছালাৎ 
(আশীর্বাদ) ও রহমত ( করুণ|) আনভীর্ণ হয় এবং ভাঙরাইট মতপথগ।মী 

৫১ 



স্নৌজ্তাগা স্পাস্শক্মতি। ১২৯২ (ছি শীয় পরিচ্ছেদ 

টি 
(২ পার! । সুরা বকর । ১৯ রোকু।) ছবরের আরও ব্ছ মাছাম্ম্য 

ও গৌরব আছে, তগ্মধে) ইহ।ও একটী মহা গৌরব ধে মহ।প্রভু ছবরকে 
নিতান্ত ভালণাসেন। এই ভ।/লবাস।র বস্ত তিনি যেমন তেমন লোককে 

দেন নএ-ধাহার] তাঁহার নিতান্ত প্রিয় বন্ধু কেবল তাহ।দিগকেই উহা উপ- 

হার দিয়া থাকেন। মহপুরুষ হজরত রস্থুল [রে শ্বীয় ধর্ধনন্ধুদিগকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিম/ছিলেন_-''মহ।প্রভু আল্ল। তে।মদ্দিগকে যে সকল 

অনুপ্য পদার্থ দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইয়।কিন? বা “ঞ্রব বিশ্ব/প-জ্ঞ।ন, 

ও “ছবর' এর মাঝ্র! অতি অন্নই আছে ( ষদি পুর! মাত্রায় এখনই দান 

করিতেন তবে তোমরা বহন করিতে পারিতে না)। যাহাদিগকে এই 

ছইটী পদার্থ এক সঙ্গে দেওয়া হইয়।ছে তাহাদিগকে সুলমাচার দাও যে 
রোজ! নমাজ অন্ন মাত্রায় করিলেও তাহাদের কোন ভয় নাই। হে 

অ।মার বন্ধুগণ! তে।মরা এখন যে অবস্থার আসিয়াছ যদি তোমরা 

সেই অবস্থায় ছবরের সহিত স্থিরপদ্দে দণ্ডায়ম।ন থাকিতে পার--এ অবস্থা 

হইতে ফিরিমা ন। ঘাও_তবে ইছাই আমার নিকট অধিক শ্রিরতর। 

কিন্তু এই ছবরের অনস্থা হইতে ফিরিয়া যদি ভোম।দের প্রত্যেক ব)ক্ধি 

তে।য।দের সকলের এনসাদৎ সমষ্টির সমান এখাদৎ করে তখ।পি উহ! 

আমার নিকট তত প্রিয় হইবে না। আমার ভয় হইতেছে, আমার পরে 
তোমাদের সম্মুখে সংসারের পথ গ্রশস্ত হইবে এবং তে।ম|দের নিকট সংশারের 

উন্নতির পথ এরূপ প্রশস্ত ভাবে খোণ। হইবে যে, তেম।দের এক জন 

অপরের উপর অসম্ত্ হইতে থ।কিবে এবং ঈমানদার লোকও তোমাদের 

উপর অসন্ধষ্ট হইতে থাকিবে । মে অনস্থ।য়ষে ব্যক্তি ছবর করিবে এবং 

ছবরের জন্য পূরত্ব'র পাইবার আশা র।খিবে তহ।কে পূর্ণ মায় পুপস্ক।র 
দেওয়! হইবে । অতএব তোমর। ছণর কর--ছবরকে মজবুৎ ভাবে ধারণ 

কর । দুনিঞ! চিরক।ল থাকিবে ন।) কিন্তু অল্ল।র প্রদত্ত পুরস্ক।র চির- 

ক।ল বর্থমন রছিবে 1” এই পরধ্যস্ত কথ! বলিয়। মহাপুরুষ হজরত 

বুল ছি পর্ব আয়।ত্টী সমঘ্ত পাঠ বা 
সরে জার 

এ ১)-__০০ 25 ০-৪-% এ খর রি 15 
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রর 
পানা নিত নট লে লি 

০৬) ক |১-১৮ উ ৮৯ এ 

“ষ।হ। তোষাদের নিকট অ।ছে, তাহ। ফুরাইয়] ধাইবে; কিন্তু যাহা 

আ।লার নিকট আছে, তাহা চিরস্থ।যী থাকিবে । যাহ!র| ছবর করি- 

য়।ছে, তাহাদের কার্ধ্য। উৎকৃষ্ট পুরস্কারে নিশ্চয়ই অলম্কত করিব ।” ( ১৪ 

গপ|র1। হর! নহল। ১৩ রে।কু। ) মহাপুরুষ হুজরৎ রস্থুল (8৫০ 

বলিয়।ছেন--'বেছেশতের রত্ব সমুহের মধো ছবর একটী অমুল্য রত্বু।” 

তিনি আরও বলিয়াছেন--“'ছবরকে বদি মানুষের আকান্ন দেওয়! হইত, 

তবে সে নিতান্ত দয়ালু হইত।” তিনি পুনর।য় বলিয়াছেন-_-*ছবরকারখ 

লোককে আউলা বড় ডালব।সেন।৮ মহ্।্ম হ্জরৎ দাউদ নবী ৮৫ 

কে আল্ল। বলিয়াছিলেন--“হে দাউদ! তুমি আমার স্বত।বের অজ্জকরণ 

কর। আমার ম্বন্ভ।ব ছবর করা, এই জন্য আমর একী নাম 'ছবুর' 
অর্থাৎ সহিষ্,।”” মহায্মা হজরৎ ঈছ। নধী 7০ বলিয়।ছেন _ “ছে ম।নব 

তে।মর। যে পর্যযস্ত অকৃতকার্যযতার উপর ছবর করিতে না পরিবে, সে 

পরাস্ত সফলতার মুখ দেখিতে পাইবে না।” মহাপুরুষ হজরৎ রস্থুল ঠা 

এক দিন ফতিপয় 'অ।নছারী' লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন--'তোমর! 

কি সুছলমান? তছুত্ডবে তাহারা বিনীত ভাবে স্বীক(র করিয়!ছিলেন। 

হজরতৎ পুনগায় জিজ্ঞ।সা করিম্বাছিলেন-_. “তোমরা ষে মুছলমান তাহ]র 

প্রমাণ কি? তাহারা নিবেদন করিয়াছিলেন “ছে রস্ুলুল্পা! 

আমরা আল্লার অনুগ্রহে কিছু পাইলে 75৯ শোকর (ব্কতজ্ঞচ| প্রকাশ ) 
করি; কষ্ট উপস্থিত হইলে সবর করিয়। থাকি এবং আল্লার বিধ!নে 

সর্বদ। প্রফুল্ল থাকি।'' ইহ! শুনিয়া ছিনি বলিয়ছিলেন _'*ক।ব। শরীফের 

গ্রভুর শপথ করিম! ধলিতেছি--তোমরা পক মুছলবান 1” মহা 

হজরত আলী করমুল্প! বলিয়াছেন-_-''শনীয়ের সম্বন্ধে মন্তক যেরূপ, ঈমানের 

সন্বদ্ধে ছবর তদ্রপ, মন্তক না থাকিলে শর্ীন্নে যেমন কোন কাজ হয় 

না, ছবর না! থাকিলে ঈষানেও কোন ফল €য় ন 1” 

ছবন্ধ ব1 ধৈর্ধ্যের প্রন্কৃত পরিচয় ও পাঠক! শুনিক্ষ। রাজ-- 
ছবয় কেবল মানুষের জন্য খাস বস্ত। ইতর জন্ধ স্বাদ, খ।ছোশের 

অধীনে থ।কিয়া, ফেধল উহ্থারই তাড়নার পরিচালিত রয় । ধাখেশ তিক 

আগ্য কোন জব ব গ্রবৃতি ভাঙাদিগকে চাল।ইতে পারে না। খ1ছেশ 

£ 
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ত।হাদ্িগকে যে দিকে চালায়, সেই দিকেই চশিতে থাকে--তদ্বিরুদ্ধে 
তাহ।র| ঈড়।ইতে গ|রে না। এই জন্য ইতর জস্তর উপর ছবরের 

অপিকার ন।ই। আবার ফেরেশতাগণ পূর্ণ স।ম্য ভাঁব।পন্প-কে।ন 

থ।ছেশ তাহাদিগকে পিগলিষ্ত করতে পারে না) এজন) তাহাদের পক্ষে 

ছবরের গ্রয়োজন নাই | ফেরেশতাগণ আলার প্রেমে সর্বদ| ডুবিয়! 

রহিয়ছে এবং সব্বদা কর্তণ্য-ঞ্নের উপদেশে কাজ করিয়া থ|কে। 

তাহাদিগকে বাধা দিবার কে।ন প্রতিণন্ধকত।ও নাই | ম্থৃতর!ং গ্রতিপন্ধ- 

কতা দূর করিবার কষ্ট তাহাপিগকে সহ্য করিতে হয় না। স্যহ্িকর্ত। 

প্রথমতঃ ম।নবকে ইতর গ্রাণীর স্বভাব দিয়।স্যজন করিয়াছেন; তাহার 

গর পান ও আহারের লোভ, পরিচ্ছদ প|রিপাট্যের ইচ্ছা, আনন্দ ও 

স্ুণভে।গের খাহেশগুলি তদুপরি চাপ।ইয়। দিয়াছেন। মানব যে সময়ে 

যৌবনে পদ্দ্পন করিতে যায়, সেই সময়ে ফেরেশভাগপণের সমশ্রেণীস্থ 

একটী ফেরেশত।কে নূর (আলোক) সহকারে ম।নব-মনে সৃষ্টি করিয়। 

দেন। সেই ফেরেশতা সেই অ।লে।কের সাহাযষেো কার্ষেের কারণ ও 

ফল।ফল অন্গসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। সেই ফেরেশতাকে ধবুদ্ধ' এবং তাহার 

হত্তাস্ত অলে।ককে “জ্ঞান” বলে। এভদন্যতীত আরও একটী ফেরেশ তাঁকে 

ম।নব হাদয়ে স্থাপন কর] হয়ঃ তাহীকে শক্তি, বল বাক্গমত1 বলা ষায়। 

এই ছুটী উৎকৃষ্ট পদর্থ হইতে ইতর জন্তব বঞ্চিত অছে। প্রথম ফেরেশতা, 

জনের আলে।ক সঙ্গে লয়! মানব-হৃদয়ে প্রবেশ করে, সুতরাং সেই 

অশে!কের প্রভাবে মানব গ্রতঠ্যেক কার্য্যের কারণ ও ফলাফল দেখিতে 

প|য়। কাধ) কিভাপে নিব্বছহিত হইলে সুফল উৎপন্ন হইতে পারে, 

তাহ|ও জ।নিতে পারে এবং নিজের অবন্থ।'ও আল্লার পরিচয় পাইতে 

পারে, তৎসঙ্গে ইহ1ও জানিতে পারে ষে, থাহেশকে পরিতৃপ্ত করিবার 

ক।লে যরদও একটী চমৎক।র আনন্দ আরম ও সুখ পাওয়া যায়, তথাপি 

পরিণ।মে ভীষণ বিনাশ ও মহু।কষ্টা আনয়ন করে । আব।র ইহাও 

নুন্দর মত জ।নিতে পারে যে সুখভোগের আনন্দ ও আরাম শীদ্র ফুরইয়। 

য়; কিন্তু তজ্জনিত দুঃখ ও কষ্ট'বুদিন পধ্যস্ত রিয়া অশেষ যন্ত্রণ| দিতে 

খ!কে । এরূইপ বুঝ" ইতর প্রাণীর ভাগো কখনই ঘটে না-ইহ1 কেবল 

মানধের ভাগোই ঘটিয়া খ।কে | কিন্তু কেবল সেই বুঝ মান্থষের পক্ষে" 

প্রচুর নহে--তৎসঙ্জে চলিবার প্রচুর ক্ষমতা থাকাও একাজ আখশ)ক | 
৫৪ 
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ঠি ইই 
মে ব্যক্তি নিজের খাছেশকে ক্ষতিকর বলিয়া সুন্দর মত বুঝিয়াছে, অথচ 

তাহ।কে নিরস্ত করিবার ক্ষমতা রাখেন!) তাভার পক্ষে শুধু বুঝ সমঝে ফল 

কি? দেখ, পীড়িত ব্যক্তি ষদি উত্তম রূপে বুঝিতে পরে যে, এই পীড়ায় 

তাহার বৃ ক্ষতি করিয়াছে ও করিবে অথচ তাত দূর করিবার কে।ন 

ক্ষমতা ন। থ।কে, তবে তাহার সে'বুঝা বা জ্নেকি উপক|র করিবে? 

এই কারণে করুণাময় স্থষ্টিকর্ত। মানবের সঙ্গে আর একটী ফেরেশতা 
ষে।গ করিয়া! দেন। যে শিষয়কে ক্ষতিকর বলিয়া বুঝে, তাহ] পরিত্য।গ 

করিতে মানবকে এই ফেরেশতা, বর দ্বার! সাহায্য করিয়। থাকে । আজন্ম 

শৈশব কাল হইতে খাহেশের আদেশ মত চলিবার জন্য যেমন একী শক্কি 

মানবের আবশাক ছিল, তদ্রূপ যৌবনের প্র।বস্ত হইতে আর একটা শক্তি 

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে চলিব।র এবং ভবিষ্যৎ ক্ষতি হইতে ব।চিবার জন্য গ্রয়ে।জন 

হয়। খ|হেশেব বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চলিপাঁর শক্তিটী ফেরেশতা-টসৈন্োর . 

অন্তর্গত; আর উহার আদেশ মত চলিবার শক্তি শ্বয়ত।ন-সৈন্যের দলভুক্ত । 

থাহেশের বিরুদ্ধে চলিব|র শক্তিটী পরক।লের হিতকর ও জ্ঞ।ন-উপ।জ্জনের 

ছেতু এবং উহ।র আদেশ মত চলিব।র শক্তি সেই গুণ-বিনাশের কারণ। 

মানবের অন্তররাজো এই ছুই বিরোধী সৈন্যদ্দবলের যুদ্ধ স্বদার জন্য 
লাগিয়া রহিয়াছে । ফেরেশ তা-টসন্য মাঁনপকে খাহেশের বিরুদ্ধে চলিতে 
অনুরোধ করেঃ আর শন্নত।ন দৈন্য উর অনুগত ভইয়। চলিতে কুপরামর্শ 

দেয় । বেচার। মানব, এই ছুই বিব্দম।ন টৈন্যদলের ট|ন1ট।নির মধ্যে 

পড়িয়। হয়রান আছে। ছুই পক্ষই মনকে অ।পন আপন দিকে ট|নি- 

তেছে। মন কাহার কথ ম।নিবে, আর ক।হ!র কথা অমান) করিবে-_ 

কোন্ দিকে যাইপেঃ আর কোন্ পক্ষ পরিত্যাগ করিবে, স্থির করিতে 

গ|রিতেছে ন। । ষে টন্য আমিয়া আক্রমণ কগে) মণ তাহ।র দিকেই 

ঝুকিয়া পড়ে। শয়তান টসন্যের সহিত যুদ্ধ কালে ফেরেশতা-সৈন্য যি 

দ্বস্থানে দৃঢ় পদে দণ্ডায়মান খাকিতে প|রেঃ অর্থাৎ নিজের অবস্ত।ন- 

স্থান হইতে হটিপ্লা না যাঁয় তবে সেই স্ৈর্যযকে “ছবর+ বা ধৈর্য্য বলে। স্বস্থ।নে 

স্বির থাকিতে পারিয়! আবার শয়তান-সৈন্যকে যদি হারাইয়। ও তাড়াইয়া 

দিতে পরে তবে সেই প্রবল ভাবকে 04 (জফর )বিজয় বলে। মানব 
অন্তরে এই ছুই সৈন্যদলের ষে যুদ্ধ চলে তাহ|কে প্রবৃত্তির সহিত জেহাদ' 

বলে। যাহা হউক, “কুপ্ররতি'র উত্তেজনা সহ্য করিয়া ষে শক্তি মনকে 
৫ € 
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গ্রশ।স্ত 'তাবে "নিবৃত্ত: করিয়া রাখিতে পারে ত।হারই লাম গ্ছবর? | 

যেস্থলে 'কুগরৃন্তি ও “নিবি” মধ্যে লংঘর্ষণ ন।ই তথায় ছবরেরও আ।বশ্যকত! 
নই । এই কারণে ফেরেশতাদিগের জনা ছবরের প্রয়োজন হয় ল!। 

অন্য পক্ষে, ইতর লঙ্ ৪ শিশুদিগের পক্ষে ছবর করিবার শক্তি নাই। 

পাঠক ! আমর! 'এতক্ষপ থে ছুই ফেশেতার আলোচশা করিল।ব 

তাঙাদিগকেই (১৯) ৮ ৮০1)-$ কের।ম।ন্ কাতেসীন্ বলে । সৃষ্টিকর্তা 

দয] কগিরা য।হ।দিগের সম্মুখে চিন্তা ও যুক্তি- 
অন্ভতসক্গানের পথ প্রশস্ত করিয়। দিয়াছেন তাহার 

বুঝিতে পারে--ক।রণ ম| হইলে করের উৎপত্তি হয় না । যেস্থলে কোন 

নৃতন বন্ত দেগ| যায়; তথায় নৃঙন কারণের সমাপেশেই তাহ উৎপন্ন হইয়াছে 
বুঝিতে হবে | যেনে কেন পুরাতন পদার্থের বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন অন্য 

কে।ন নূতন পদাণ দেখ ঘাম ভখ।য় সেই প্ুর।তন কারণের বিরোধী অন্য 

নৃঙন ক।রণ গবশ্যই সম।গত হইয়।ছে। সরলেইজানে ইতর জন্ত ও সাদ 

শিশুর হৃদয়ে জন্ম বধি কেবল খাহেশ এক|কী থাকে-জ্র।ন ও বিচ।র শক্তি 

থ]কেন।। স্ুতর।ং তাহ।রা কাধ্যের পরিণাম জ!নিতে পারে লা; তদব্যতীত 

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও দঈ!ড়াইবার শক্তি রাখে ন। | মানব-শিশু বখম যৌণনের 

দিকে অগ্রপর হইতে থাকে তখন “জ্ঞান ও “নিবৃতি শক্তি” নৃতন ভবে 

হৃদয়ে উৎপন্ন হয়। যাহা হউক, এই নৃতন €ুই পদার্থ অবশ্যই নূতন 

দু্টটী করখের গ্রতাবে উৎপর তক বলিয়া! বুঝা যাইবে । শেষোক্ত ছু্টটী 

নুতন কারণেই ছুট ফেরেশত। বলা য/ইতেছে। উহাদের নামই €করা- 

মন্ কাতেবীন'। সকলেই জানে-জ্ঞন ও শক্কির মধ্যে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ পদার্ণ, 
যৌবনের প্রাগত্তে গ্রথমেই বিচার*্ূলক জ্ঞ।ন হৃদয়ে আবিভূ্ত হইতে 

থাকে । জন হন্সিবার পরে তদন্লারে ক্যা করিবার ইচ্ছ। ও শক্তি 

২পন্ন হয়। ঘে কারণ অর্থাৎ ফেরেশতাটী মানব-হৃদয়ে কর্তবাকর্তণা 

জন উৎপক্গ করিয়া] দেন, তিনি একটী শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা । এই জন্য 

হৃদজের দক্ষিণ পার্খে ভাহ।র স্বাৰ নিপাত হইয়াছে । হাদয় ব। আত্মা 

বঞিচল তোমার নিজকেই বুধার। ও জোশতির্মর জলের ফেরেশ-তাকে 

তোমার উপর উপদেশক ত্বরণ নিধুক্ত করিয়া ক্তোমার দক্ষিণ পার্খে 
স্থান দেওয়া হইরাছে | এই ক্ষার়ণে উহাকে দক্ষিণ পার্খের ফেরেশ তা 

বলা যায়। ওঁ ফেরেশতা তোগ্গবকে ভাল জন্ম কৃর্(ব্যাক্র্তত্য সদপৎ পথ 

৫৬ খাইবার 

কেরামান্ কাতেবীন্ 



খর ] ১২৯৭ পপন্লিলাঞণ প্ খ বব 

লু 
দেখ।ইবার জন) নিযুক্ত আছেন । হিনি তে।মাকে সর্বদ। সৎ পরামর্শ 
দ।নে অক্রান্থ পারশ্রম করিতেছেন | তুমি যদি কাণ পাতিয়। শ।হার 

উপদেশ শ্র+ণ কর তবে ভিনিস্বীক্গ পরিশ্রম সার্থক হইল দেখিপন1 গ্রাসন্ন 

হইবেন এবং চ্কোমার “আমলনামার”, অর্থ।ৎ কাধ্য-ত।লিকার মধো একটী 

পুণ্য লিখিয়। র|খিবেন; পক্ষান্থরে বদি ত।হার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়। 

ত।হ।র মুল্যবান পণিশ্রম বর্থ করিয়া! দেও এবং পপ্ড ও শিশুর ন্যায় 

তুমি কণ্তব্যাকর্তব্য বিচারে বঞ্চিত থ।ক, তবে এ ফেরেশতার সমীপে 

তে।ম।র নিপ্ধের পক্ষে ব্রচী করা হইশে। এ ক্রটীজনিত পাপ তোমার 

নামে লিখিত ভক্টবে। (জ্ঞ।নের উপদেশ মানিলে পুণ্য লিখা এবং অমান্য 

করিলে পাপ লিখা ষে ফেবেশততার কাজ তিনি গ্রধান ফেরেশতা )। 

জ্ঞংনের উপদেশ মত কাজ করিতে মানবকে দ্বিতীয় ফেরেশতা বল দিয়! 

সহ।য্য করেন । তিনি উপয।চিত হুইয়। ষে বলদান করেন তাছ। প্রবৃত্তির 

বিরুদে প্রগোগ করিলে ব। প্রয়ে।গ করিবার চেষ্টা করিলে এক গ্রকার পুণ্য 

উতপপ্ন &য়) অ।ব|র তাহা না করিলে পপ জন্মে। এপাপপুণ্যও তোম।র 

নামে লিপিবদ্ধ হইয়া! থ।কে । যাতা তউক, উক্ুু ছুই লিখক ফেরেশতা, পাপ 

ও পুণ্) তোমার আমলনামা! ও আশ্ম। উভয়ের উপর গিশিয়! থাকেন। তুমি 

দেখিতে প1ও না । তোমার আ্ম।র উপর লিখিলেও ভাহ। শরীর বর্তমান 

থ।ক। পধ্য্থ তুমি দেখিতে পাইলে ন।। এই ছুই ফেরেশতা ও ত।হাদের 

পণিখন এই জড গগতের পদর্থ নহে, সুতরাং এই চম্ম-চক্গে দেখ। য।ইঈতে পারে 

না। মৃগ্য-ঘটন।য় এইট প্রকাশ্য চক্ষু চলিয়া! গেলে, আ।ধ্য।জ্িক-জগতের-পদার্থ- 

দর্শনের-উপধুক্ত চক্ষু ফুটিনে, তখন এ পিগনপুপি তোমার সঙ্গে যুক্ত দেখিতে ও 

পড়িতে পারিবে । তখন হউতেট (12 ১৯ ৮০৮০ ঠ5 ক্ষুদ্র কেয়ামত 

আ৷রন্ত হইল পিল] টের পাইতে গাকিবে । এ লিখনগুলির শিশ্তৃত মন 

15৮ শশ ৬5 “মহা! কেয়ামতের” দিন * 

প্রক1শিত হঈয়! পাড়বে। মু$) সময়েই ক্ষুদ্র কেয়।মৎ বর 
র্ বৃ রি কর € মহা! কেয়ামৎ 

আন্ত হয়। মহংপুরুষ »জরৎ বস্ুল চুরি সেই 
মন্ষ্ষে ঝলিয়াছেন €ষ-“যে মরিল তখনই তাহার কেয়ামত উপস্থিত 

হুইল |” মহা কেয়।মতে যাতা ঘটিবে তাহার আভাস মৃত্যুকালে লঘু 

কেয়ামঙেও প।ওয়া-ষ!ইনে । এ ব্ষিয়ের পিস্তৃত বর্ণনা “এছ ইয়া-অল্-উলুষ' 

গ্রন্থে লিখ। পিয়।ছে। এই ক্ষুত্র পুগ্তকে তত সম্বদষের সম!খেশ হইবে ন| 1 

৮ €৭ 
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টি তই 
যাহ! হউক, এ পর্যান্ত য।হ| বল! গেল শাহাতে ইছ। বুঝিতে পারিয়।ছ 

যে, যে স্কালে যুদ্ধ ব।ধে তশায় বিপক্ষের অ।ক্রমণ সহ্য করিয়া! স্বীয় অবস্থ।ন 
বঙ্গা করিব!র জনা অটল ভাবে ছপর করিতে হয় । আবার দেখ, ছুইটী 

বিপক্ষ ঠসনাধলের মাগ।ৎ হইলেই যুদ্ধ পাধে। ম।ননহাদয়েও ছুউটী শিরোদী 

টৈন)দলের একজ্ সংযেগ ঘটে | এক দল ফেরেশত।-টসনা ও আর 

এক দল শ॥ত।ন-উসনা। এই ছুভ দলের 'একল্পা সমাবেশ ঘটিলে যুদ্ধ বাধিয় 

যায়। এষ্ট যুদ্ধে বাপৃত ভওয়া ধশ্মপথের গ্রধ/ন কার্য । শৈশব-ক।ল 

তত মানপের জদয়ব!আ) শয়ভ!নের প্রধ।ন ৈনা, প্রবৃত্তি কর্তৃক অধিকৃত 

ুষ্টয়। থাকে । যৌবনের গ্রা।রস্তে ফেরেশত।-সৈন্য স্্ট হইয়া হাদয়-রাজ্ে 

গ্রবেশ করে; তখন সে দেখিতে পায় ষে, প্রবৃত্তি মানব-মন দখল করিয়া 

কা্টমুছে। উভ।র হাত হঈতে হাদম-র।জ্য ক।ডিয়। লইতে না পারিলে 

মৌভাগোর পথে চল্স। যাটন্ডে পাবে ন।| বুদ্ধ না করিলে হৃদয়-র!লা ক।ড়িগ! 

ল৪য়|9 যাঁম না। আবব ছলর সহ্ক!রে প্রাণপণে ঘেোরতব যুদ্ধ ন। করিলে 

লিজয় লাভ করা ঘট ন।। যেবাক্তি এইযুদ্ধেপিঞ্ধ হয় না, সে আপন 

হৃদয়-বাছ্যটী শঙভ।নের ৬স্তে সমর্পনকরে । যে ব্যক্তি শগীঅৎ অর্থাৎ ধর্শা- 

বিপ।নের অপীন হইয়া চপিতে পারে সেই বাক্তি প্রবৃত্তিগলিকে পরাস্ত করিয়। 

হৃদয়-কালাটী দখল করিয়া লইাত সঙ্গম হম। এই উপলক্ষে মহ।পুরুষ হজরৎ 

বল্ল সা ও বলিয়।ঙেন- “আলী কিন্ত অ।ম।কে অ।ম।র শধত।নের 

উপর জী হইতে সহ|ফ্ায কবিয|ছেন । তক্জনাই অ।মি মুগলম।ন হইতে 
প|ধিধ।ভি 1৮, ম।চষ ম্বীগ প্ররান্তিধ সহি যুদ্ধ কলে কখনও জয়ী হর, 

আপ।র কখনও বা পরাস্ত ৮উমা থ।কে, কখনও গ্রবভির হস্তে বন্দী 

হইয়। ত!হার গে।লা।ম হয়, আ।ব।র কণন বাত।হাকে পরাস্ত 9 অধীন 

কিয় পন্দ্রশিপানের আদশ মত ভাভাকে পবিচাঁলনা করিয়া থাকে । 

ফল কখ! এই ৫য় ছল করিতে না পানিলে এবং নিজের অনস্থ।ন স্থানে 

জটলা ভালে শ্তিব হই॥| থাকিতে না প।বিলে জদয়-গুর্গ দখল করা যায় নাঁ। 

ঈমানের স্বরূপ--পাঠক । জ।লিয়। রাখ-:ঈমান অর্গাৎ বিশ্ব।(স একটি 

একক গদ|4 নত পবং উঠা নানা প্রক।ৰ এবং তাহ।দের বন্ধ ভাগ 

আছে এপ প্রহাক আগে আমমংথা শাখা প্রশাণ আছে। এই কারণে 

পবিত্র হদীছ খচনে বল। হইয়।ছে--ঈমানগ ৭* সন্বের অধিক বিভাগ 

আছে, তগ্মগ্যে 'একতজ্ঞানা অং 41১11 4411 9) (লা এলাহা 
৫৯ 



ছ'র ) ৬২৯৯. সন্তিপ্রা। প হ্াজ্ 

( 
ইল্ল।ললাহে।) এই কল্মার অথ ও মন্দ জানা দর্বপেগা গ্রধান জান 

এবং পথিকের অন্ুুবিধ। দূর-করণ-ম।নমে পথ হইতে কটা কুটা সরাইদ 
দেওয়। সর্্ধাপেক্ষা লঘু অষ্ঠঠন॥” ঈম!ন যা্দও নন ভাগে বিভক্ত 

এবং ইহ।র শাখা প্রশ।খ! মগা্ণত, তথ।পি ত।চার এগকুত সত্বা ভিন 

ত।গে বিভ্তক্ত হইতে পারে-_(১) পরিটয়জ্ঞ।ন), (২) মনের আস্থা 

(৩) অন্থষ্ঠঠন। ইমনের বর্তমানত|, এই তিন 
ধর্ম ভাবের উন্নতি ও 

পদার্থের 'বদ্যমানত। ভিন্ন আব কিছুই নঙ্চে, বিকালের ভিটা 

(6) ২৭৫) যেমন তওবা । বান্তপিক পক্ষে 
চীক। ২৭৫ । ঈমানের স্বর” বুঝ।ইদাব ভাণ। হমায ছাঙব দাশনিক যু(স্তুগ যে 

শৃঙ্খলা অবলম্বন কারমাছিঙ্গেন, তন্মধ্যে কয়েকটা কথ ঠিশি নিতান্ত স-বোধ্য টিবেচনাঞ 

পরিভাগ কারয়ু।ছন। নিখান্ত সহজ বল তিনি যাহা ত]াগ করিয়াছেন) তাহ] এ 
স্থলে যোগ করিয়। না দিলে আমর। কিছুই বুঝতে পারিব ন|। 

কেন একটী কথ। বা গদ[খের লাম মনের মধে। গ্রহণ কপিলে মন গুথমেই তাচ। 
ভ।ল কিমন্দ, ছিতকরকি ক্ষতিকর উতা'দ পারচয় লষ্তে ব্যস্ত হন। য.ক।ণ উপাঝেই 

হউক না কেন, গরিচয় পাইলে মনের মধ্যে একট নূধ্ন ভাব জন্মে; তাহা শ্রী 

কিন্ব। ভীতি, অনুবক্তি বা বিরক্তি অখব! এরূপ কেন ছন্ব ভাবের একটাহছুইবে। সেই 
তান মনে এক নুতন অবস্থা] আনয়ন করে। কোন ক্ষতিকর পদাঁথের নাম অশুরে 
প্রবেশ করিলে, মন ভাগার পরিচন্ন লইয়া বিরত, হয় । পরে সেহ পদাথের সন্তান! 
বা অন্তিব নিঞ্জের সঙ্গে আছে কিন] বিচার করিয়। দেখে । যর্দ দদখিচে পাপ তবে 
ভঞ্জে শিষ্রিয়। উঠে, পরে তাহা! লংশ।পনে বা শিচাঁড়নে সচেষ্ট হয়। ত161+ই ফল 
সদহুষ্ঠান বা সৎকাম্য। উদাহরণ শ্বঝপ 'পপ* কথাটা গ্রঙ্ণ কর । পাপ. হলাহল 
বিষ তুলা, আত্মার শ্বতি কবে; পাতার এই ক্ষঠিকর পরিচয় পাইলে এবং ইত পুর 
বহু পাপ করা হইর'ছে বুঝাতে গাবলে বিনাশ ভথে শন্বির ৯ইচ ছয় এ৭ং 
সৎ্কশ্য হ্ব।রা সেই ক্ষতি মংশোধনের জন্য অনুষ্টান আর্ত করে হয়। অপর প-ক্ষ 

দেখ হিঞ্জকর পদাখের নাষ মনে গ্রাবশ করিলে এব* ভৎপরিচয় প্র।প্ু হইলে মণ্ন 
ততধতত প্রীতি বা অনুরক্তি দন্মে এবং 2 উপাঙ্জ ৭ মা গললুরধ হর হঞ্চন গ€ সথ্ 

কার্য্ের অগুঠ।ন করিতে হচ্ছ? ২য়। উদাচরণ পবাপ 'পুণ। কথাটা গ্রহণ কণ। উঠ] 

আন্ম।য় খল, পুষ্টি ও পৌন্দর্য) বদ্ধ কবে | এই পাক্চব পাকলে উঠা নিষ্ের মধ্যে 

লইতে মন গ্রলুর্ধ হদ্র। তহাতেও সদনুষ্ঠানের তচ্ছা জান্ম। যা হউক, চুন্বুক্ধ কপ! 

এই যে-'পরিচন জ্ঞান' জন্মিগে মনে ভদনুকপ এক শবস্থ। জন্মে । ভাগা হইতে ইচ্ছ। 

উৎপন্ন হইয়া শির ক্র প্রশাাদি চালাহথা [দয়। কাঠ? অন্গানা করিয়া লয়। 
*গরিচয় গান এবং *ছুৎপন্ন মনের “আঅশস্থাস্তর' এবং ভগ্জনা অনুঠান এগ ভ্রিবধ 
পদথকেই 'ঈমান' বলে। হইহাুদর মাধ) পগ্চয়জ্ঞান মূল কারণ, আতরাং ঈমান ধলিলে 
জনেক সময়ে টছাঁকেহ বুঝ! যাঁর । এই পবিচয়ন্তান বুদ »”াযো, আনব বশ্দশ- 

বা যুক্তি মুলে হৃদয়ে আগত হয় বলিয়া উঠা'ক “গ্রণ গন্ত্র' বলা যায় | আবার 
ভাবান্তণ্ত হৃদয় হতে একটী বিশেষ প্রভাব ঞ্ল গ্রতাঙ্গের মধ) প্রবেশ করি1 

অনুষ্ঠ।ন বা' নাধ্য রূপে প্রকীশ পায় | হা হইত বুঝা যা পারচংজ্তান হাগয়ে 

আপি পরে অনুষ্ঠান রূপে প্রকাশ প্রায়। হাদম সধ্যণতী স্বছন | যুাত্ুক।স্থ জল 

ইক্ষু দণ্ডে গ্রাস করিধার পরে মিষ্ট রুদ বপে যেমন বার হয় ইঙ$াও প্রা হদ্রূপ। 

খন 



ব্পেজ্ঞাগায ত্পাপ্শ অবনতি ১৩০০ [ ছ্বিতীগ পরিস্ঞ্ধে 

£ি 
ইহ! একটী “সচেতন আঞ্জতাপ' উহ। জুদয়ের একটী চমৎক।র অবস্থা! ঘট।ইয়। 

দেয়, সেই অনন্থাটী প।পের গরিচয়-জ্ঞ।ন হষটতে উৎপক্ন হয়! থাকে। 

পপ, হুলহুল বিষ তুল্য আয্মর ক্ষতি করে। ঢেই ক্ষতিকর পাপ, 

নেক পরিম।শে স্টিহণ করা হইর়।ছে বলিঞ! জানিতে পারিলে হাদগে 

অনুতাপ, ক্ষোভ ও লজ্জ। ঘুগগৎ জ্গিয়। উঠে এবং হৃদমকে আস্থিণ 

করিয়। তুলে। তজ্জন্যই ম।ন? পপ ভইতে বিরত থাকে এবং সৎক।ধ) 

করিতে নিযুক্ত হয়। যাহ] হউক, এস্থলে পাপের 'পগিচয়-জ্ঞ।ন' হাদয়ের 

'অন্ুতপ্র অবন্থ।' এবং 'সৎক|ধের অনুষ্ঠ।ন' এই তিনটার নসণেত ন।ম ঈম।ন। 

জ।ব।র ইহাদের গ্রত্যেকটীও ঈমান ন।মে কথিত হয় | তথাপি অনেক 

সময়ে ঈমান বলিণে শুধু পরিচয়-জ্ঞ/লকেই বিশেষ রূপে বুঝ। যায় । কেণন। 
উত্ত তিন পরের মধো পরিচয়-জ্ঞ।নই প্রধান পস্ত, উহার প্রভ।পেই মনের 

অবস্থ। বদগিয। ময়, এপং তদন্থুরূপ কার্ধয ঘটিয়। থকে । যাহ। হউক 

ঈম(ন রূপ বৃক্ষের “ক।ও' | 'ধরশ।” হইতেছে পরিচয়-জ্ঞ।ন। সেই জ্ঞানের 

প্রভাবে মনের যে অবস্থ।গ্তর ঘটে তাহ।কে এ বৃক্ষের শাখ| বল। যায়। 

ক্]|র মদের অবস্থ। গ্রভ।ণে যে সকল সাধু কারের উৎপন্তি হয়, 
তাহ।কে ফল বল য|ইতে পারে। 

পুনগায় ষোল আনা ঈমানকে ছুই ভাগে বিওক্ত করা যায় । 7142 ১ 
(দীদ।র) “দর্শন ব! “পারচয় জঞ।ন। এং(৯) 9 ১১ ( কেগধ।র ) 

“কা্য)। বা “অনুষ্ঠান € টীঃ ২৭৬) । কাব্য বা অনুষ্ঠঠন কখনহু [৭ণ। 

ছবয়ই অর্দ্বক ঈমান ছখরে সম্প্ন হইতে পদে না, কেনন। গ০)ক 

এবং রেজা! অঙ্জেক কর্য্য করিতে গেলে শ্রম-কষ্ট সহ্য করা 'অপরিহ।গ্য। 

হব এই কারণে ছণরকে ঈমানের অর্দেক বলা যায়| 

আ।স/র দেখ, কার্য করিবার কলে মানণকে ছুই শ্রেণীগ গ্ররঠবঞ্ধকত।দ 

বিরুদ্ধে ছবর করিম! চলিতে হয়) তন্মধ্যে এক অেণীর বাপ খ|হেশ 

ব কামন। হইতে উৎপগ্ন হয় এবং অন্য শ্রেণীর ৭11, ক্রোধ ও তদু- 

বংশীয় রিপু হইতে উপস্থিত হয়। রেঞ্জ ব।খিণে খাঁহেশের উত্তে- 
পি শপ পপ 

তবেই দেখা যাইতেছে হৃদয় বাদ (দিলে ঈমপের হুইটা গধান ভাগ €হল; এক ভাগ 

*পরিচয়জ্ঞন' অন্য ভাগ 'অনুষ্ঠান' । হাদয়ের ষশ্যে পরিচয়জ্ঞাপ আ.সিলে উঠাকে জ্ঞন- 

বন করে মাত্র । জলযেমন শুন্য কলদীতে পবেশ কগিয়া উহাকে দল পূর্ণ অবস্থায় 

জানে, এ ঘটনাও তদ্ধণ ॥। এ কথাগুলি বুঝলে গ্রাস্থর অংশটা বুঝ সং হইবে। 

টীক--২৭৬। এবপ ছুই ভাগগর যুদ্কি পৃণ্বাক্ত নোটের'শেষ ভ।গে দেপ!ন গিয়াছে । 



ছর ] ১৩০১ গপালুত্র।শ পু ক্স 
চা. 

জনা শিফুত্ধে ছনর কর। হয় বলিয়! রে।জ।কে অর্ক ছলর পলা ষায়। 

অন্য দিক দিয়। দেখিণে ছবরকে অদ্ধেক ঈমান বগা ছয় । 

কয) সা অনুষ্ঠঃন কি ধরণের পদার্থ ততপ্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝ। 
যায় উইাই ঈমানের অ।সণ এবং প্রধান অংশ, 'সুতবাং কাধ্যকেই 
গম|ন বাঁলয়। ধর! ম।য়। কার্য গণিচাণন| কাগে মুছলমান লোককে 
বস্ছ বাধা ও নান| কট সহা ফরিতে হয়_৩ঙখন নিক 
গরিশ্রমের যাতনা সহ্য করিয়া, স।বধ।নত।র ছ?এ ও অপরার্ধ 

শিকলে বান্ধ। থাকিয়া, অ।রও অগিক বতল| ০25 
তে।গ করিতে হয় । স্ুতব।ং দেখ। যায়, কার্য পরিচালন! কানে এক 

মআ 'ছণথই' ম।নবের প্রধান অবলম্বন | কাধ্য-পরিসম।প্তি হইলে 
( সুযোগ ও উপকরণ পাইতে পাগিয়াছি বশিয়া,) এক পরম আনন্দ 

উপভে।গে আসে । তবেই দেখ মুছলম।ণকে কধ্য-পরিচ।লন। কালে ছণর 

আনলম্ব॥ করিতে হয় এ1ং কোর অস্তে শে।কর ( কৃতজ্ঞতা) প্রক।শ 

করিতে হয়ঃ এই জন্য ছবরকে ঈমানের এক অর্দ এবং শে।করকে অপ- 

র।ন্ধ বণ যয | এই ক।রণে মহাপুরুষ হজরং রন্গল (৫ “শে।কর- 

কেও' ঈম।নের অর্ধেক বলিয়।ছেন। 

এলে আর একটা কথা বুঝিয়া রাখ--কর্য্যের ষে অংশ নিতান্ত 

কঠিন ও দুঃসাধা ত|হ।কেই লে।কে মূল ক।ধ্য খলিয়। গণ্য করে । অনুষ্ঠিত 
কার্ষেযগ মধ্যে ছবর অপেক্ষ। অন্য কোন কঠিন ও ছুঃসধ্য ব্যপার 

নাউ | এক গণ্য ছণরকে হীম।ন বলিয়।ও ধর] হয়। হ্যা 

ঈম|নকি পার্থ? এই গ্রন্থ মহাপুপ্ষয হজপৎ কেন নাই ২ 

রণ! প্রা? কে লে।কে জিজ্ঞ।স! কাঁরলে তিনি রা রা রা 

বাঁণয়।ছিলেন-_-"ছবরই ঈম।ন।” কেন] ঈম।নের 
অংশগুলর মধ্যে জনুষ্ঠ।ন গ্রধান এবং তাহ। সম্গন্ন করিবার কলে ছবর 
আগে? কঠিণ' ও ছুঃস।ধ্য ব্যাপার আর কিছুই আবলম্বন করিতে হয় 
ন|। কল দেশেই কোন কার্য্যকে তাহার কঠিন ও ৫ঃসাধ্য অংশের 
নাম দ্বার। একশ কর! হয় (.টাঃ ২৭) | এই ক।রণেই মহাপুরুষ 
হজ রন্থুল ঠা? “ছকে “আরফ।' বণিয়াছেন। ইহার অর্থ এই 

টাক1--২৭৭ ॥ যথ। কৃষ বাধ্যঞ্ে হল গর্ষণ ব1 হাল বহা, বিদ্যেংপাঞ্জনদকে লেখ। 

গড়া করা বলে: ইতা। দি- 
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গীত 
যে হজ ক|লেব আনুষ্ঠিত কার্য)গুগিব মধ্যে জরকফা! নামক স্থানের 

আ।চরিত ক।যাগুলি বিশেষ আবশ্যকীয় এবং নিতান্ত কঠিন ও দুঃস।ধ্য। 

আগএফ। কার্ট গুলি সুচার রূপ নির্ব(ছিত হইলে হজকার্ম) সুসম্পন্ন হয় 

কিন্তু তন্মধে) কিছু অপম্পর থাকিলে ব| কে।নটী যখে।চিত মতে নির্ব।হিত 

না| হলে হজ নগ্ই &ইয়। যায়, অন্য স্থানের অ।চরিত ক) অসম্পক্ 

ব| ক্রেচী যুক্ত ভ্ঠলেও হর্জ নষ্ট হয় না । (টাঃ২৭৮ ) 

চীক1--২৭৮ | “ছপণর' রানে অদ্ক' কহ প্রমাণ করে গিয়া হমম সাঞ্জের 

দশন শান্ত্রে কয়েকটা নঙংজ সহে)র প্রঠি লক্ষা মাত্র করি দ্রঠ ভ।বে লিখনী চাজার। 
গিকছেন, হৃচর।ং লক্ষিত দতা এপ্পষ্ট্রী খাক।র় মগ্-খোঁধে একটু অন্থণিধ। ঘটিয়াছে। 
[তান ঈমণকে গ্রথষে তিন আগ কগিয়া,ছণ--( ১) 'মীরেফৎ' বজ্ঞান; (২) ৯নের 

অবস্থা; (৩) সদনুষ্টরন। এই তিনটার হধে। প্রণমে গ্রানকেই প্রধ।ন ও মুল খিষলু 

বপয়। প্রমাণ কপিয়।ছেন--জ্জ(নের কারণেক্ট মলে আস্থা খদালধ] ঘান। উহার গুভাবেহ 
মনে মদিচ্ছ। উৎপন্ন ইয়--েই ইচ্ছ! সানুষক্ষে সৎকর্ষে] প্রণোদিত কবে । আ্থতরাং 
বুধ। মায় জঞসহ পধান এবং উঠ মনকেহ আশ্রয় কগয়। পাঁকে--এক।|কী পাক্তে 

পারে না| গল যেমন ব্লুম থাকিয়া কলদের শুনা) ঘুঠাহদ। এলপুরণা অবস্তা 

আনয়ন করে জ149 ঠদ্কপ মনে উদয় হইক্জা। মনকেজ্ঞানপালী করে মাত্র। এই কারণে 
ইমাম ল।ক্ব ঈামানকে শেষ দুচ ভগ করিলেন-_-প্রণম, “জান দন্ব'লত মন' ও [দ্বিতীয় 

“অনুষ্ঠান | এএার তিনশ আনুঠ।নকেই প্রধান বালরা প্রমাণ কাখলেন, কেশনা হাজার 

জন ।|কি.লও তদগুপারে কাম ন। করিলে সে জ্ঞানে মসুষের কোন উপকার হয় 

ন।। আনুঠানসীন জ্ঞান কোন কাজেরই নছে। অপর পক্ষে দেখ, কেহ নজে জ্ঞান 

উপ্।জ্জন ন। কারয়াও অনোর দেখাদেশা সাজ করিলে ফল হহতে বঞ্চিঠ হয় না । 

বেশশ আগম্রণ দ।াঠক।-শ!ক্তর্র পারচয় পায় নাহ, সেও যাদ শক্ষ তৃণর(শির মধে। অগ্নি 
পিক্ষে1 কার জনেও তৃণ পুড়িহ। ধায় | অভাবগ্রন্ত লোকের অভ[ব সে চপ করলে 

অভবসে(০কের আক্মার যে কিরণ চমৎকাগ মঙ্গল ও দৌন্দধ। বৃদ্ধি ংপ় তা! প্রঠাক্ষ 
জানতে ৭ গারিলেও তদ্ঞপ অ।চরণে আম্মার মঙ্গল, ম্বাভ।বক [নয়মে আপনা অপনি 

ঘট] থাকে । এই সমস্ত কাপণে তিশি অঞ্ঠানকে জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেতঠ বলিঘাছেন। 
জনেরও আ।বর প্রকাগ ভেদ এবং উপাজ্জণের পন্থা ভে আছে ১) ম্বাঙ!বিক জ্ঞান; 
(২) 'দাখয়] |শাক্ষত জন, (৩)শ্ানয়া (শঙ্গিত জ্ঞাপ7 ৪ ) ভুগিং] শিক্ষিত 
জন হতঙ)|পি। এ সমস্ত জনকে এক 'দীদ।র শ্রেণীর মধ্যে স্বাপণ কয়া [তনি, 
পুশ ঈমানকে দুহ ভাগ কর্পিলেন--(১) 'দীদগা?' (গ্রতাক্ষদখন ) এবং (২) 'কেদার' 
(অগুঠান।) এলাপ দী্।র ও কেরদাদ॥ অথ।ৎ জ্ঞান ও অনুঠান উ'লক্ষে দশন-শংঙ্ত্ের 

এ মশোহর [বচারের দিকে লক্গা রাণিয়। ভ্।নকে শাগা কও সন্বলিঠ বৃক্ষের সহিত 
তুণন। কার] 'সনুঠ৭কে' জাহার ফল বলদাতছেন। বাজ অ।াণম কি বৃষ্ধ আদিঘ' এই কটা 

দাখাশক পাওত সংলে বহুকাল হইতে চালয়] আিঠেছে। যাহ।র। বীঞ্কে আধ্িম বলেন 
তাহা? স্বকীয় মঠের দনর্থন জন্য পল্মশীষসকে উদহঞণ শ্বরূপ আনন করেন। 

স্দ্মুব'জের মধে। পন্পলতা ক্ষুপ্াকারে লুকাইয়। খাকেঃ গরে গরমে বমে বিকাশ পায়। 

কাঠ।ল বীজের মধে।ও বৃক্ষ, জ্রণ ও শিকড় দেখ|যায় । ধন। গোধুমাদি পশশোযর এক 
গাপ্তে উঠাদেরও জণগ স্কান আছ) যাঞা] হউক, লীন্ম হইত যেখন বৃক্ষ জন্মে, 

তদ্রুপ আনুষ্ঠী।নক কার্ধ। হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। দকনেই জানে, চক্ষু ন) 

৬২ 
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০১ 
ছবর সর্বদাই অবলম্বনীয়। পঠক জানিধা রাণ-_: (সানপ-মন 

সর্বদ।ই চঞ্চল -কপনই প্রশান্ত খ।টকিনে পাবে না, কখন পা কেন গ্রবুত্তি 

ক্তর্ক উত্চেগিত ও সংক্ষুব্ধ ভয়, কথন না হদ্ধিরুদ্ধে প্রবুদ্ধ হয়! উচ।র 

আরুমণ বার্থ করিচে চেষ্টা করে। ) মন এই দু ভান ভইতে শুন্য 

খ।কিতে পারে ন। , সুতর।ং প্রত্যেক অনম্থ।য় ম।নণকে ছলর ব্ব- 

জাঙ্বন কর। আনশ্াাক হয় । 

প্রবৃত্তির অনুযায়ী পদার্থ সম্পর্কে ছবরের আবশ্যকভা-_ 
ধন, মন, স্বান্া, স্বী, পুন ঈত)াদি পদার্থ প্রকৃতির অন্গয।মী এনং এই 

ধর.ণর পদার্থ প।ইঈতৈ গ।হেশ শ্রেশীর বৃ শু সর্ব দ। 'আক।জ্কা 

ম্ল'ল দ্রশন জ্ঞান লাভ হর ন।__-প.'ঠ[ভ্যা।স নাকরি'ল বিদ। লান্ত ঘটে ন'। শিল্প 

বিজ্ঞান সন্বন্ধেও এই নিরম--কার্। না কা্রলে তদ্বিষয়ক ভন লাভ কবা যায় না। 

জবান অ।বাব মনে প্রবেশ করি ইচ্ছা ভন্ম(উয়। দেয়; সেই তচ্ছা শেষে অঙ্গ প্রতাঙ্গাদি 

চাগাচয়া কার্দ। কগাহয়া লয় | কাধ হহতে পুনরায় জ্ঞানের আন্ম | এহ শৃঙ্খলাটী 

যেমন ঘূর্ণারমান, ফল হতে বুক্ষ, আবার বৃক্ষ হইতে ফলের উৎপন্তিও গুদ্বপ চত্রবৎ 
ঘুর্ণাপমান । যাঁঞ। ৬উক, ঈমানের আংশন্ধযয়ব মধো শগানুষ্টানক ঝার্যাকে লতা অপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ বল! হুইয়।ছে। আবার 'ক্ে।ন পদাথের শ্রেঠাংশ দ্বারা পেই পদ্দার্থের নাগকরণ 

হয়' এই রীি অনুন।রে "অনুষ্ঠান কাধাকেহ যেল আন। ঈমান" বলিয়া ধরিয়ী,ছন। 

আবার, ছশর বিন। কেন কাধাষ্ট সম্পন্ন হয় না এই কান্সণে 'ছবরদকও 'ষাল আনা 

ঈগান' বিঘা! প্রমাণ করিয়াণছন | অঙংপর দেখ।ন হইনাছে প্রঠোক কার্ষ। সম্প।দন 
কালে মানবকে ছু শ্রেণীর বাঁধা আঁচ্ক্রম করিয়া এবং তৎসমুদয়ের আকষধণ ব। উত্তেজন। 

ছাঁড়াউঘ। ধীর স্থির ও অটল ভাব চলিতছে হয । তন্মধা এক্ক শ্রেণীর ন'ধ।) খাঁ; শ 

ন।মক প্রবাত্তগুল্ব মাকর্ষণ জনিত এবং অনা শ্রেণীর বাধা, ক্রোধ ও তদ্বংশীয় প্রবৃত্তি- 
গুলির উত্তেজন] সম্তত। এই দু শ্রেণীর বাধ! অঠিথ্ম পূর্বক ধৈযে।র সি কঠবা] 

কার্য করিয়। চল। অনা বীরত্ব ও অশেষ বাচাদুরীর কখ।। ফল কথা, খাকেশ ও ক্রোধ 

শ্রেণীভুক্ত প্রবৃত্তিৰ আক্রমণ নার্থ করিয়া ধীর ও অটপ ভাবে ক্তন্য কার্য কবিবার কালে 

ছবর ভিন্ন অনা উপাদ নাই। একমাত্র বোগ। টক্তুছু গ্রেণীর গবৃ'ত্তব মধো, খাহেশ 
শ্রেণী্থ প্রবৃত্তির আক্রমণ বার্থ করিরা মনকে অটল 7াপে। এই জন্য রোজাকে গদ্দেক 

ছলর' বলিয়! প্রমাণ করিয়াছেন । 
পুনরায় ইমাম লাঙেৰ অনা প্রক্কীরেও "ছবরকে ঈমানের অর্দেক' প্রমাণ করিয়।তেন। 

তখনও তিনি অনুষ্ঠান করধংকেই বে।ল আন। গোট। ঈমান বলির। ধরিয়।ছেন। শনুষ্ঠান 

কারের দুঠ ভাগ আছে-_গথম--গ্রচলন ও দ্বিঠীক__দসাপ্ত বা ফল। কাঁযেোর প চলন 

কেবল ছদরের পজাবেই সম্পন্ন ওয়। সমাপ্তি বাফগ আসিলে মনে এক অপূর্ব আংনমা 
ভন্মে। মুছপমান লোক, কায্োের ফগ নিজের কৃতিত্ব বাবাহ্াদুরী জন্য হহ্টয়াছে বলির) 
মনে করেন না ঠাহারা এই বলিথা বুঝেৰ গে ককণামত [বশ্বপভূ কার্ধা-সমাপ্রির 

সমস্ত উপায়, স্বযোগ, উপকরণ, উপাদান দয় করিয়া দান কবিয়।ছেন। ৎসমুদয়ের 
কারণেই কাোর সমাপ্তি ঘটিয়াছে ও ফলভ্গুগচ ভষইয়াছে। এষ্টরপবিমল আনন্দভেগকে 

«শোকর'বা কৃঝজ্ঞত। বলে। যাহা] হক, কার্ধ।-পত্িচালন সমগ্ে মুছলমানকে “ছবর' অবলম্বন 

করিতে হয় এবং ফল হস্তগন্ত জইলে 'শোকর' ব। কৃতজ্ঞত। পক]শ করিতে হয়। সুতরাং 

“ঈমান অর্থ।ৎ জানুষ্ঠানিক কার্ষের এক অর্ধ ছবর ও অনা অংশ শোক । 
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চি 
প্রোরস্তে, নীয়ৎ ব। সন্বয্পটী সুধু আ।ল্প।র জন্য বিশুদ্ধ ভাবে মনে জন্মাইয। 

লইতে হয় এবং মন হইতে ঝি (ল।ধুতা-প্রদর্শন-গ্রবৃততি ) ধুউয়। ফেলিতে 

হা, এই উভয় স্মলেই বিশেষ দৃঢ়তার সছিত ছবর অন্লম্বন করা আনশ্যফ। 
নকলের মধ্যে বিশুষ্কতা রক্ষার জন্য ছনর অবলম্বন করিতে গুরুতর আধযা- 

হ্মিক বলের গ্রযোজন হর। এবাদতের মধ্যে অর্থাৎ পরিচালনা 

কালে নিয়ম ও বিধি রক্ষা করা এনং তন্মধো কিছু মাত্র কটা ঘটিতে 

মা দেওদা আবশাক। এস্বলেও বিশেষ ঠনতিক বল ও ছবরের প্রগ্নো- 

ভন । এক নমাজের সম্বঙ্গেই চিন্ত। করিয়া দেখ,--উহ| নির্বা।হ-কালে 

চারি ধারের পদার্থ হইতে দৃষ্টি লংযম করা, এদিক গদিক না দেখ! 

এবং সর্ববিধ সাংসারিক চিস্ত। ও খেয়াল হউতে মন সংযম পূর্বক একমাত্র 

আল।র ভিজা! নিধুক পাক] আবশ)ক। এক্প প্রতোক ব্যাপারেই বিশেষ 

ছবরের প্রয়োনন | এবাদতের অন্ভেও ছনর করিবার বিশেষ 

'আবশাকতা আছে; কেন না, করধ্য সম।পগত হলে উহ! প্রকাশ কনিয়। 

দিয়, অপরের নিকট হইতে প্রশংল। বাসন্মন আদ করিয়। লইতে 

মানব হ্বভ।বতঃ লোলুপ হয়) মেই লোভ দসন করিতে বিশব ছবর ও 

নৈতিক বলের প্রয়েজন। 

(২) পাপ ও পাপের গ্রপোভন পনিভ্যাগ করিতে কিরূপ কঠিন 

ছবরের প্রয়োজন হয় 'একন।র ভাবিয়া দেখ। বিনা ছবরে কখনই পাপ 

পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না) যে ধরণের পাপের প্রতি খাহেশ 

ঘত অধিক গ্রবল হয় এবং যাহ! করবার কলে পরিশ্রম ঘত অল্প 

জ।গে, তদরূপ পাপহ্ইতে বিরত থাক ও ধৈর্য ধারণ কর। তত কিন 

হইয়া থ।কে। মুখের কথ! বলিতে পরিশ্রম লাগে না অ।বার তা। 

রা বলিতে ও শুনিতে বড়ট ভাল লাগে, তঙ্জন্য 

বিএকজি বড়ই কঠিণ কথার পাপ হইতে বিরত থ।ক৷ বড়ই কঠিন। 

নি আবার মন্দ কথা শুনিতে ও বলিতে থাকিলে 

শীত্বই অভাত্ত হুইয়। গ্রকৃতিগত হইয়।। ঈঁ।ড়াদ। মন্দ ক! শদ্গতানেন্ন 

টৈন্যগণের মধ্যে প্রধান । এই জনা মানুষের রসনা, কুকথা ও শিথ্য 

বিবার কালে এবং আক্ম-গ্রশংস। ও পরনিন্দার সময়ে বিছ্যুৎ-শক্তি গ্রাপ্ত 

হয় । যেরূপ কথ। শুনিলে অপর লে।ক চমত্কৃত হয় আখব কাণ 

লা।গাইন। শুনিতে ভালবাসে তদ্রূপ কথ! হইতে [বিরত খ।কা বিশেষ 
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ধৈর্য্য ও ছযরেয় প্রয়োজন । স্চরাচর দেখ যায--জন-সমাজে বা খোশ 

মজলিসে বমিলে উক্ত প্রকার জন-মন-রঞ্জন বাকটালাপ হইতে বিদত 

খ।ক| দহ! দায় হইয়। গড়ে। গল্পী' লোক মজলিছে দলিলে গঙ্গ না 

করিয়। চুপ থাকিতে পারে না, আবার উপস্থিত লোকের।ও না শুনিয়া, 

ছবর করিতে গ।রে না | যাহ! হউক, নির্জন-নাসের কল্যাণে মানথ 

এ কল আপদ হইতে আবন্মরক্ষ/ করতে সমর্থ হম । 

প্রবৃত্তিবিরুদ্ধ দ্বিতীয় শ্রণীর পদার্থ সম্পর্কে ছবর--বাহার 
উৎপত্তির উপর নিজের হু(ত নাই যেমন অপরের হস্ত ও বাকা হইতে 

উৎপন্ন ছুঃখ বা কষ্ট--এরূপ ছুঃখ কষ্টের উৎপত্তি নিব।রণে মানুষের হাত 

ন। খাকিলেও উহ।র গ্রতিশো।দ লরটতে বথেইউ ক্ষমতা থাকে | প্রতিশে।ধ 

লইবার ক্ষমত। খাক| সত্বেও গ্রতিশে।ধ ন। লইয়া] ক্ষম। কর! বিশেষ বাহাছুরী, 

ও পূর্ণ ছবরের কথা । আবার ক্ষমা! ন। করিয়। রবি ভি 

গ্রতিশেধ লইবার সময়ে নিজের প্রতি বশুটুকু প্রতিশোধছুইই 

হখ উৎপন্ন হইয়াছে ঠিক তত টুকু দুঃখ গ্রতিপঙ্ষকে ০০ 

দেওয়া এবং তদপেক্ষা পেশী দিদা সীমা লজ্ঘন না কর! পূর্ণ ছবয় ও 
বাহদুরীর কথ! | এক জন ছাহাবা খলিয়ছেন-_-“জন্োর প্রদত্ত ছুংখ 

সহ্য করিতে বত দিন আমার ক্ষমত। পূর্ণ ভাবে বিকশিত নাহ্ইবে তব 

দিন আমি ঈম!নকে প্রকৃত ঈম।ন বলিয়। গণ্য করিব না” এই কাঁয়- 

শেই মহাপুরুষ হজরত রঙ্সুল (4 কে সঙ্গেধন করির| মহাপ্রভু আয 
বলিয়।ছেন__ 

ছব্য ] ১৩৩৭ 

॥ 6৮৮ এটি ৮ ০০ 

& 41 ০ ৬১)-$ এও 5 *, ১| €5 

*“তাছ!দের প্রদত্ত অত্যাচার গ্রছা করিও না। আল্লার উপর তয়সা 

কম ।” (২২পারা ! শুরা আহজাব। ৬ রোকু |) আবার অনাজজ 

বলিয়াছেন-- 

নি শট নি ০ নি পি উ্ পা লি শিক ঠা তা 

ভি )১০-১1 9 ৬১১] ১520০ (% ৮৮০1 

0 পর 1.4 
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স্বজ্ঞাগা »্পা্শন্মন্িি ১৩৪৮ [ ছিভীয় পরিচ্ছেজ 
টি ইউ 

“ত।হ।রা বাছ! বলিতেছে তাহার উপ ছবর ফর এবং সংত1বে তাহা- 
দিগকে ছাড়িয়া দ|ও।” (২৯ পারা । সুরা মেজ|দ্মেল। ১ রোকু। 

পুনয়।ঘ বলিয়।ছেল-- 
পা ছি ওলা তো রাশি ছি রানে লি পাতলা ঠেলা দেল ৩ 

এটি ৯৪3 ৬.) ০৩৩ (১৯-৯:৪4 ০9 | চিত 0819 

শি ইডি লা নিপা চা 

“নিশ্চই আমি জানি যে তাহাদের কথ।য় তে।মার হ্বদয় বিমর্ষ হইতেছে য।হা 
হউক, তোমার প্রত্থুর প্রশংসা সহ তছনীহ্ গড় | (১৪ পার! । শুরা 
হেগর। * রোকু। ) একদিন মছাখুরুষ হজরৎ রক্জুল (৫ গরীব 
হঃখীগ মধো ধন ধিশুরণ করিতেছিলেন এমন সময় এক ব্যন্ি বলিগা উঠিল 
যে “এ নিতবণ আলার উদ্দেশ্যে হইতেছে না ।' অর্থ।ৎ অবিচারের 
সহিত বণ্টন হইতেছে। উহা শুনিম! হগরৎ নিতান্ত ক্ষত হইলেন, তাহার 
প্রশান্ত মৃণশ্রী লোহিহ বর্ণ ধারণ করিণ, অথচ পৈধ্যের সহিত ছু:ংখ মিশ্রিত 
'্বরে বলিলেন_-“আম।র ভাই মুছার উপর আল্লর করুণা বর্ধিত হউক! 
লোকে তঁহাকে আম! অপেক্ষা অধিক দুঃখ দিয়।ছিল, অথচ তিনি সমস্তই 
প্রশান্ত ভাবে সহ) করিয়াছেন।”” মহাপ্রভু বলিতেছেন _ 
চি | নত ॥ £ -$ পা ক ০ রা নি গর 

টি ৪) ৫7 ৮ পালা ঞিতা ঠ ০ নি পাতা /% শা ৩ 

০৬/---:৮০) ১৯ ১৫ শি) 8156 ৫4 
“এবং কাহার প্রতি দুঃখ দিতে যদি তে।মগা ( ধর্শের অনুরোধে) বাধ্য 
হও তবে তাহারা যেরূপ ছুঃখ দিয়।ছে ঠিক তাদস্সবূপ দুঃখ তোমরাও 

ও দেও) কিন্তু যদি ছবব করতে পার ভবে নিশ্চয়ই পরিমিত প্রতিশে।ধ ছবরক!রীর পক্ষে বহু মঙ্গল আছে । (১৪ পারা। (সদ্ধ কিন্ত ছবরই 

উ তত ম এ বং অনিষ্ঠ সরা নহল। ১৬ রোকু।) ইনৃজীল অর্থ/ৎ বাইবেল 
কারীর ইষ্টগাখন গ্রন্থে মহাত্ম! হজরত ঈীছ। নবী (৭ এর একচী উপ- আরও উত্তম 

দেশ এরূপ লিখা আছে যে তিনি বলিক্জাছেন-_ 
“€৫ষ সকল পয়গম্থর আম|র পূর্ধে অ।পিয়ছেন তাহার বলিয়। ছেন- 
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ছধর | " রা . পীন্রিতাওা পুতি স্_ 
ঘুণি, কুষ্ণনগর, নদীয়া । ঢের 

'হত্যের পরিবর্তে (শক্রর) হস্ত কাটির়] ফেল, চক্ষুর ব্দলে চক্ষু নষ্ট 

কর; মস্তের বিনিময়ে দত্ত ভয় দাও, 'আঅ।মি কিন্ত ত।হ।দের এ 

বিধ।ন রদ করিতেছি না- আমি কেবঙরা তোমদিগকে এই উপদেশ 

দিতেছি যে, অনিষ্টের পরিবর্তে অনিষ্ট করিও নাবরং এক বাক্তি তোমার 

দক্ষিপ গলে চড় মারিলে তুমি বাম গাল ফিরাইধ] দিয়া বল--'ভ।ই[ 

এ গ।লেও একটী চড় ল।গ।ইয়! দ1ও ।, কেভ তোমার প!গড়াটী ক।ড়িয়। 

আইলে তাহ!কে তোমার পিরাহানটীও খুলিয়া দ।ও | কেহ তোম!কে 

বেগার ধারয়। তোম।র ছ।র। এক ম।ইল পর্যাস্ত তার বহু।ইয়! লইলে 

তুমি তাহ!র সঙ্গে দুই মাইল পর্যন্ত যাও ।” মহাপুরুষ হজরৎ রস্দুল 

(84 বলিয়াছেন_“'ষে ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাহ।কে 
কিছু নজর দাও। যে তেমার অনিষ্ট করে তুমি তাহার মঙগগ কর।” 

এরূপ ছনর ছিদ্বীক লোক ভিন্ন অন্যে করিতে পারে না 1” 

প্রবৃত্তিবিরুদ্ধ তৃভীয় শ্রেণীর পদার্থ সম্পর্কে ছবর--এরূপ 
পদার্থ পরিহ।র করিতে মানুষের মত। নই যখা-দৈণ বিপদ আপর্ন। 

ইহার আর্দি হইতে অস্ত পর্যন্ত কোন স্থানেই তত্গ্রতিৰিপানের ক্ষমত। 

মানুষের হাতে নাই। ষথ|-সস্তান সন্ততির মৃত্যু; ধনের বিন।শ; 

চক্ষু, হস্ত, গদ।দি অঙ্গের ক্ষতি; তদ্ব্তীত অ।রও নানাপিধ ছোট বড় 

বিপদ অ।পদে ছবর ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই । এই জন্য এবি 

দৈব বিপর্দে ছবর করিলে যত পুণ্য ও যত মঙ্গল 

পাওয়া যায় অন্য কোন ছণরে তত পাওয়া যায় 

না। মহ।ত্া এবনে আব্বাছ বলিয়/ছেন-“'কোর্ম।ন শদীফে তিন গ্রকার 

ছবরের সংবাদ আছে, প্রথম, এবাদতের অন্তর্গত ছবর; তাহ।র পুণ) 

'হিন শত গ্রক!র। ভ্বিতীপ্ন-হারাম পরিত্যাগের অন্তর্গত ছবর) উহার 

পুণ্য ছয় শত প্রক।র। তৃতীয়-দৈব বিপদে ছবর; ইহ।র পুণা নয় শত 
প্রকার ।” গ|ঠক! আনিয়া রাখ--বিপদে ছবর করা ছিন্পীকগণের কাধ্য। 

ছিদ্দীক লে।ক তিল অন্য কেহই বিপদে নির্বিকার ও অটল থাকিতে 

গারে না। এই কারণেই মহাপুরুষ হত বস্ছলা চা আল।র স্থ।নে 

গ্রার্থন] করিয়! বলিতেন--ণহে আম।র আল্লা !, আমাদিগকে এমন অটল 
রিশ্বাস (ইক্।কীন ) দান ফর যেন সাংসারিক-বিপদ অ।ম।দের উপর সহজ 

হইয়। যায” তিনি ম্থসয়াচার দিক়্াছেদ যে+ ছি রুগামম বলিতেছেন--অ।মি 

৬৯ 

দৈব বিগদে ছবয় 



শেল জ্ঞাগা »্পাস্ণ হকি ১৩১২ [( হ্বিষ্ীয় পরিচ্ছেদ 

ঠা ইং 
কিন্ত চীংকর করিম! কাদিলে নল! পরিধান বন্ধ ছিন্ন করিলে এসং 

অগিক ভুঃণ প্রক(শ করিলে ছবরের পুণ্য নষ্ট 
শোক দুঃখে ঈবৎ 
বিদ্ধ হওয়া বাঁ হষয়া যার। মহ।পুরুষ হজরত রস্থুল (ষি এর 
নীরবে রোদন করা প্রিয় পুত্র মহাস্বা এস.রা চীম প্রাণভ্যাগ করিলে হুজয়ৎ 
ক্ষত জলক নভে 

অভ্র মে।চদ করিতে ছিলেন, তদ্দর্শনে ছাহহ।গণ 

নিবেদন করিগাছিলেন, “তে রন্ুলুল্ল।! আপনি তো ক্রন্দন করিতে 

নিষেধ করিয়।ছেন।” হ্জরৎ বলিয়।ছিলেন--'এ রে!দন, সশবে ক্রন্দন 

নহে; ই রহম মর্থ।ৎ সেহের চিজ্র। ষে ব্যক্ষি রহীম অর্থ।ৎ স্থেহ- 

শীগ, আল্ল। ৪ ত।হ!কে স্েছ করিয়| থ।কেন।” জ্ঞানী লোকের! বলিয়াছেন 

_*কাহাব৭ও উপর বিপদ পন্ডিণে, বাছা আকার দর্শলে ফর্দি তাহ।কে 

চঃখিত খলিয়। পার্থবন্ী লে।ক হইতে চিনিতে পারা ন। যায়, তবে তাহার 

সেই ছণরকে ৮4০৯ জমীল। অথথ।ৎ “পূর্ণ ব| সর্ব।গ সুন্দর ছবর বল। 

য1॥ 1৮ যাহ! &উক, শোক দুঃখে গড়িনা পরিধ।ন বস্ত্র ছি করা, 

মুখে বা বক্ষে চাপড় ম।রা, চীকার করিয়া ক্রন্দন করা, এ সণ হারাম। 

হিরন এমন কি শেক গ্রক।শের জন্য শরীরের কোন 

আচরণ হাগাম ও বাহ্য নন্থ। পরিবর্তন কর।ও উচিৎ নঞ্চে; ষণ। 

বে আচরণ অনুচিত -_চানর হর মুখ ঢাকিয়া রাখ, পাগড়ী ছে।ট 
করা; € নীল বা রুষ্ঞ পরিচ্ছদ ধারণ করা, জুভ। পরিত্যাগ করা, 

মস্তক উলঙ্গ কর] ইত্যাদি)। এ ৰিষণ্ধে ইহ। আনিয়া রাখা উচিৎ যে, 

সৃষ্টি কর্ত। আলা তেম!দের প্রতীক্ষা ন করিয়া নিগ্জের অভিপ্রায়ে যাভাকে 

ইচ্চা কৃষ্টি করেন বা তুশিয়া লন। এমন অবপ্থ।য় আল্লর কার্যে ছু:খিত 

হওয়। উচিত নহে । এ সম্বন্ধে মহ।ত্মা আবু তাল্হ।র জানবতী পত্ী রমীগ| 

উচ্মে ছলীমের আ.ত্ম-বর্ণন। স্মরণ করা কর্তব্য । তিনি বলিয়াছেন--''অ।ম।র 

“ন্ব।মী, পীড়ত পুত ঘরে রাখিয়া ফোন গুরু- 

তর কার্যে বাহিরে গিয়।ছিলেন। ইতিমধ্যে আল্ল।র 

বিধানে আমাদের সে পুত্রচী মারা বাদ। আমি 

স্বত পুগ্রকে ঢাদরে ঢাকিয় রাখিয়াছি, এমন সময়ে তিনি গৃহে বআসিয়। 

পুত্রের অবস্থ। ডিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সংক্ষেপে বলিলাম--'জন। দিন 

অপেক্ষা অঙ্য আরামে আছে।' পরে অ।মি আহার্ধ্য প্রস্তত করিয়। স্বামীর 

বন্দুখে স্থাপন করিলাম। তিনি আহার।দি সমাপন পূর্বক বিশ্রাম 
থুং শদন 

প্রিক্নজন বিষোগে 

আদর আচরণ 



ছখর ] ঘৃণি, কৃষ্ণনপরঞ্ঞদীয়! | পুত: 

শয়ন করিলেন । আমি নিজ শরীর অনান্য রজনী অপেক্ষ! লুন্দর 

বন্্।লঙ্কারে সাজ|উয়া স্বামীর পাসে গিরাছিল।ম, তিনিও আমাকে লইয়া 

আমে।দ উপস্টেগ কবিয়াছিলেন। পরিশেষে আমি সলিযাছিলম-- 

“আমি কোন প্রতিবেশীকে একটী সুন্দর দ্রব্য ধার দিয়।ছিলান। যখন 

অমি তত! ফেরৎ চ।হিয়।ছিলাঁম, তপন সেই প্রতিবেশী শোক ছঃথে 

রে|দন করিতে লাগল 1 আমার স্বামী বলিলেন -এ বড় অনাায় 

কথ| ! বোধ হন্ন সে প্রতিবেশী, নিতান্তই 'লাহাম্মক্। তখন আমি 

বলিলাম,--“আল্ল। একটী শিশুকে অ।ম।দের হস্তে গচ্ছিত রলাখিয়াছিলেন, 

এখন তিনি সেই শিশুটী ফেরৎ লইয়।ছেন । উহু। শুনিয়। আমর স্ব।দী 

বলিলেন _- 
০০০০ উ. ৫৮ 
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১ ৩১৭৯১ 4৯711 013 4 | 
“নিশ্চয় (সমস্তই ) আলার এবং আ।লপ।র দিকে সকলকেই য।ইচ্ে হইবে ।, 

(২ পারা) সুরা বকর। ১৯ রোকু।) গপ্রাতে অমার হ্বামী মহা- 

পুরধষ হুজরৎ রস,ল প্র এর সমীপে গিয়া রজনীর সমস্ত কথা নিবেদন 

করেন ।॥ হ্জ্জরৎ খলিয়।/ছিগেন গত রজনী তে।ম।দের পক্ষে বড় মঙ্গল- 

দ।মক শুভ রজনী ছিল 1” পরিশেষে বলিযাছিলেন--আ!মি বেহেশ,২” 

ধর্শন কালে আবু তাল্গর পত্বী রদীগ।কে তৃথায় দেখিতে পাইয়া 

ছিল।ম 1” ( টী: ২৮০) 
পঠক ! এ পর্যান্ত য।হ| বলা গেল, তাহাতে ইহা একরপ বুঝিতে 

পরিয়।ছ যে, পিনা ছবরে ইত সংশরে মলষ কখনও কোন ক।জ 

করিতে পারে না। 

শৃণ্যচিস্তারূপ অন্তরায় হইতে নিক্ষতির উপায়-কোন 
বাঞ্তি যদি সব্ববিদ অভিগ।ৰষ 9 ক|মনর অধিকার অতিক্রম করিছে 

সঙ্গম হইয়া একে এনং নিক্জনবাস অপলঙ্বন পূর্বক সংযম বিষয়ে প্রচুর 

অভ্যাস ও কমত। জন্ম।ইম। লইতে পারে, তথখ।পি শত শত শুনা-চিন্তা 

ও অমুক থেয়াল তাহার মনে উৎপন্ন হইয়া অ'ল্প।র চিন্তা ভুলাটয়া 

দিতে পারে। তদ্রূপ চিন্তা, শাধ সঙ্গত বিষয় লইয়া হইলেও মানস 

জীবনের পুল ম্বব্ূপ প্রমায়ূর কিমদংশ 'আপশাহ বৃশ। অপচিন হই! 

লিক।--২৮* 1 এ পরিচ্ছেদের »ববশেষ প্যাগার পুব্ববতী প্যারা] আষ্টব্য | 

১৩" ৭ ও 
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ই 

যায়। তদরূপ আপচয়কে মহা ক্ষতি বলিতে হটবে। এ ক্ষতি হইতে 

ব।চিশার নিমিশ্ত মানবকে আল্লার স্মরণে ও জেকের ফেকেরে মগ্ন হওয়া 

ভ|বশ)ক | নমাজের মধ্যেও এরূপ দিগদিগস্তরের শুন্যচিন্তা মনে 

প্রদেশ ক্রিজে, এই গ্রকার তদ্বী?ই শিশেষ বের সহিত করিতে হয়। 

শুন)চিন্তা ও খেঞ।ল হইতে অপ্যাহতি প।উব।র জন্য মানুষকে এমন বিষয় 
ৰ। ব্াাপারে লিপ্ত কৃটতে ভয়) যাঙা মনকে তদ্রূপ চিন্তার দিক হইতে 

ট/নিয়া! ধইতে পারে । হদীছ শরীষ্ষে উক্ত হইয়।ছে *সদ্ভ।ব-চিস্তা- 

বিহীন নিক্ষর্পা। যুবকর্ষে শর পলিয়। আল্লা জানেন |” ইহা এই উদ্দেশ্যে 

বল। হইয়াছে যে, যে যুপক সচ্ছল ভবে নিষ্বর্মশ। আ'ম্থ।র বসিয়। থ|কে, 

'দিগ.দিগঞ্জরের হ।জার হাজার শুনাচিস্তা ও খেয়াল অিয়া তাহ।র মনের 

মধে) ঘর বানাইয়! লয় 'এবং শম্নতানও তাহার পশে সয়ে! গের গ্রতী- 

ক্ষায় তক লগ।টয় বসিয়া বায় । এবস্বি। আপদ হইতে অ।য্মরক্ষ।র. 

নিমিত্ত আল্ল।র স্মরণে নিযুক হওয়া উচিত। আল্লার স্মরণ এবং জেকের 

ফেকের হ।রাও উহ। দৃপ্ করিতে না প|রিলে অবিলম্বে কোন শিল্প বা 

গেশ। বা চাকুরী অণলম্বন কর! উচিত । এইরূণ তদ্বীরে শুন্চিন্তা ও 
খেয়।ল মন »ইতে দুর হইতে পরে । যে মকল ব্যাক্ত মানসিক ভক্মতি-_ 

ক্র কার্ধে) নিষুক হইতে অক্ষম তাহ,দিগের পক্ষে নিক্জনবাম অপলম্বন 

কর] উচিত নকে? বরং তন্ক্প লে।ককে শখীর ৭।টাইয়! সতকধা কবা ক্তব্য। 

ছবর করিবার শক্তি বৃদ্ধির ওষপ । পাঠক ! জানিয়! রাখ, 
ছবর একটী বিষ অণলম্বনে ঘটে না বরং বছু বিষয়ে ছণর করিতে 
হয়। গ্রতেক শিষয়ে ছবরের জন্য নুষ্ছন নূতন সময় অ।1সয়! উপস্থিত 

হয় । আবায় তন্মধ্যে নব নব কাঠিন) দেখ। যায় । সেই সমশ্ড কাঠিণ্য 
দুদ করিবার তদ্বীর এবং ছবরের শক্তি বৃদ্ধি করিব!র ওষধও পৃথক্ পৃথক্ 

আছে), তখাপি জান ও অতষ্ঠান-মুলক ওষ”, সকণ অবস্থায় ব্যবহার 

করিতে পাখিলে সুফল হস্তগ্জ হইতে পরে | খ্বংসক্ষর দেয সংশোধন 

জন্য “শিন।শন পুস্তুক' বে সকল উপায় লিখ। গিয়।ছে, তৎসমুদয়ই ছবরের 

বল বৃদ্ধির উধধ । এঞ্লে উদ।জ্রণ স্বরূপ তুঢ্রূপ ওষধের একটা ব্যবস্থা- 
পত্র লিশিয়। দেওখ। যাইতেছে | ইহাকে আদর্শ নমুন। হ্বরূণ সম্মুখে 

বিয়া শিশেষ শিশেক ঘটনায় ও কার্ষে; আবশ্যক মত ইহার অঙ্রূপ 

তম (ষ-বচন। পূর্বক প্রস্ন্ত করিয়া! লইবে। প1$ক ! স্মণ কর--সমরা 
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ইতিপূর্মে বলিয়। অ।সিয়।ছি, প্রবৃ্ধির বিরুদ্ধে ধর্মীজ।নের বুক্ধু বাধিলে বদি 
ধর্দজ্ঞন অটল ভাবে স্বীণ অশস্থার উপর দণ্ডয়ম।ন থ!কিতে পায়ে। 

তে তাহু।কে ছবর বলে। উক্ত ৫ই প্রক!র মনে।ভ।বের মধ্যে যুদ্ধ বাঁপা- 
ইয়। দিয়। যে ব্যক্তি 'একটীকে দ্িভাইয়। দিব।র ইচ্ছা করে, তাহার উচিন্ত 

বে, য।হাঁকে শিজন্বী বান!ইবার ইচ্ছা থকে- তাহাকে বল ও সাহাধা 

“দ্বার! বলবান কর। এপং যা।হু।কে হারাই॥। দিব।র ইচ্ছা থ।কে, তাহ।কে দুর্বল 

ফরিষ্বা। বে ওযা এবং ত।হ|র সাত।ফ্য প্রার্টির পথ বদ্ধ করিয়। দেও! উাঁচত | 

কুপ্রবৃত্তিকে দুর্বল ও বশীভূত করিবার উপায় । সর্ধণিধ 
গরবারকে উজ্জ্বল পণ্ডর ন্চত তুলন! কর! যায় । উহ!কে বশীতু 
করিতে হইলে ,১) উহ।র অ।হ!র--দ।ন| __চ।র। কম।ইয। দিতে হয়) (২) 
অথবা তাহার দৃষ্টি হইতে 'দ|ন। ব চা।র।' একেব।রে দুরে সরইগা দিতে হয়? 

(৩) অথবা শিক্মিষ্চ অ'হার দ[নে তাহাকে শান্ত %ারতে হু। গ্রবৃত্তিকে 

বশীভূত করিতে ও এই [তন এ্রক।র ওঁধধের ব্যবস্থা কর। অ।বশ)ক। এ পর্যাস্ত 
উপরে প্রবৃপ্ধিগুলিকে দূর্বল ও বশীহুত করিব।র উপর লেখ। গেল ॥ 

(চী:২৮১ ) এখন উদ।হরণ স্বরূপ কা।মপ্রবুরভর বিষ চিন্ত। কর। যাছার 

অন্তরে কামভ।ন প্রবল ভাবে উদবেশিত হইয়। উঠেসে কিছুতেই নিরস্ত হইতে 

পারে না। ষদিও বা কোন ক।রণে প্রক।শ্া রতিকরয় হইতে ক্ষান্ত থ।কিতে 

পরে, তথ।পি মে ব্যক্তি শ্বীক্ ছশ্ছুকে কুদৃষ্টি হইতে এবং অন্তরকে সে 
খেক্।ল হইতে বচ।ইতে পরে না | তেষনস্থলে জঞ/ন-মুলক "“নিবৃতি” 

পরাস্ত হইয়। যয়। কিন্তু নিবৃত্তিকে ত।হ।র স্ব।ভ।বিক অপন্থ।র উপর 

ধৈর্য্যের সহিত অটল রাখিব।র ইচ্ছ। ।টকিলে কামভ।বের মূল ক।রণ- 

গুলিকে ছুর্দল কর। উ.চহ | কম দিপুর মূল কারণগুলিকে হূর্ণল 
করিব।র তিনটা উপ.য় আছে। প্রথম উপায় এই, যদি বুঝ! য় 

যে, উপাদেন্র খাদ্য হইতে ক।মন্ভাৰ বল: প্রাণ্ড কাম রিপুর খুল 

হইতেছে, তবে মে পথচী বন্ধ করিয়। দিবে) দুর্বল করিবার 

তজ্জন্য দিসে রোজা রাশিদা রজনীতে অল্প পরি- সিসির উর 
মণ শুর্ধ রুটী অছার করিনবে। মংস বা অন্য কোন পুটিকর খাদ্য 

কখনই আহার করিবে না। দ্বিতীয় উপায় সকল কারণ উপকরণে 

. ঈ২০১ এই টা চি পান পারায় পয মটু এই গার 
শেষে গ্রিল। শঙ্ঘন্পুন্থ ক্য ছ্বান পরিবর্তন কর। হইল। 
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কমাগ্রি অন্তরে জলিয়। উঠিতে পারে, ভাহ। হইতে দূরে পল।পন করিবে । 

মনমে(হিনী মৃত্তি দর্শনে বদি এই অগ্ধি জপিয়। উঠে, তবে নির্জনব।স 

অবলগ্বন করিবে । নিষিদ্ধ-দর্শন হতে শ্বীয় চক্ষুকে ফিরাইয়। লইবে। 

ষে স্থানে যুধক যুপ্ীর সমাগম হয়, তথায় শ্গণ ক।লও দীডান উচিত 

নছে। ভূতীয় উপায়-_বিশি-সঙ্গত কার্ষেয ক।ম রিপুকে চপিহার্থ করিবে) 
ভদ্রূপ করিতে পারিলে ছার।মের অ৷পদে পড়িতে হইবে ন। | বিধি" 

লগত বিবাহ করিলে কাম (রপু চরিতার্থ ও ঠাগ্ড। হইয়া থকে । অপিক।ংশ 

নর নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না ভইলে হারাম কাম রিপু হইতে 

অব্যাহতি প।ইতে পারে ন।। 

ধর্মভ্ঞান বা ধর্মভাবকে বলবান করিবার উপায় এখন লেখ| 
য/ইতেছে। এ সম্বঙ্গে দুইটা উপায় আছে। প্রথম উপায় এই ষে, 

গ্রবৃত্তির সহিত লড়াই করিলে যে কল্যাণ ও উপকার পাওয়া যায়, 

সাহার মিষ্ট আন্ম।দ মনকে চাখাইয়া দিতে হয় এবং প্রবৃন্তির গ্রলে।ভন 

ও আকর্ষণের বিরুদ্ধে ছণর করিলে ষে পুণ্য প।ওয়৷ যায় ত|হ।র বর্ণনা, 

ষে সকল হুদীছ বচনে উল্লেখ অ।ছে, তাচ।র অর্থ ও মন্মর সুন্দর মত 

বুঝিয়! লইতে হুয়। এবিধ উপায়ে নিম্নপার্ণত প্রক|রের শিশ্বাস জ্ঞানটা 
ৰললাঁন হুইয়। উঠিতে প।রে যথ।--গ্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইলে ষে আরম 

ও কথ পাওয়া যায়, তাহা! ক্ষণঙ্ছ।য়ী-কিন্ত প্রবৃত্তির প্রলোভনে ছবর 

করিতে পরিলে চিরস্থ।য়ী রাপত্বের অপিক।রী হইতে পর|যায়। এই 

গুকাঁর বিশ্বাস-জ্ঞ।ন ষে পরিমাণে পুষ্ট ও বলব।ন হইলে, পধর্জ্ঞ।ন ব। 

ধর্ম ভাবও তরদরন্ুপ বলণপান হইবে ) ধর্শাজ্ঞানকে বললান করিবার 

দ্বিতীয় উপায় এই ষে, তাহ।কে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দিত। করিতে 

ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত ও শিক্ষিত কর। উচিত। তাঁচাতে ধর্মজ্ঞ!ন ক্রমে 

ক্রমে স।*দী ও বলন|ন হইতে পারে। দেখ, যে ব্ক্তি অপিক পগিম।ণে 

বল উপার্জন করিবার ইচ্ছ। রাখে, তাহাকে অনে)র সঠিত কুশশী গড়া 

ও ব্যায়াম চচ্চা করা আ(বশ)ক। প্রথমে ছূর্বল লে।কের সহিত কৃশতী 

জড়িয়। জমী হইলে এনং সাম।ন্য বলস।দ্য কাধ্য দমাপণ পুববক কগক।ধ 
হইলে ক্রমশঃ বলাব।ন হুইতে বলন।নতর লোকের সহিত কুশ_তী লড়িতে 

এবং কঠিন হইতে কঠিনতর কার্ধে হ।ত দিতে স।চস বাড়ে। ভাগা- 

ত্রমে ভৎ তৎ বিষদ্ধে ওয়ী ও কৃতক|য্য হইলে ক্রমে এমন বল ও স।হস 
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বাড়ি! ঘাদ্দ ষে, পরিশেষে বড় বড় বীর পুরুষকে 'পছড়াইতে পরে 
এবং অশীম শ্রমস।ধ্য ক্ধ্যও অক্লেশে সমাধ! করিবার ক্ষমতা জন্মে । 

এই ক|রণেই কঠিন হইতে কাঠনতপ করধ্য কারবার অভ)।স ক্লে 

ক্ষমতাও ক্রমে বড়িয়। যায়ঃ ছণপের সম্বপ্জেও এই [গয়ম। ক্ষুদ্র খুদ্র 

কারে; ছবর কিয় চঞিলে ক্রমে গুরুতর ক।ধেযে ছবর করবার ক্ষমতা 

ব।ডড়য়া য।য় | 

কৃতজ্ঞতার কল্যাণ ও তওসন্বন্ধে কোরআন, হুদীছ ও মহাজন 
উক্তি-_-পাঠক । জানয়। রখ, *শে।কর' ( কতজ্ঞতা-জ্র/ন) টী হৃদয়ের 

একটী উন্নততম অনস্থ। । ইহ।র কল)াণ অতীণ মহৎ । যে সে বক্ি 

সেই উন্নত সোপ।নে আরে।হছণ করিতে পরে ন।। এই জনা আল্ল। 

বলিতে ছেন-_. | 
পট 2 তি রর 2৬ ৮ টন 
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এ।আ।র সহিত থ|কিবে । স্বয়ং আ।ছা।ও খলিতেছেন__ 

পনি (৮৩ পট নি পা এ) তে 92৩1 তা পাতি 1 ৮ 

6৩৫০) 5) লা) 4 +-৭। ০)। শি ৯:০7 ৭ 19 

সমস্ত গ্রশংস। ( অথাৎ ধন্যব|দ) আল্লী।র জন)) এই ণচনহ ত।হ।দের শেষ 

বচন হহবে।' (১১ পারা। সুর। ইযুন্ছ। ১ রোকু। ) শে।কর (কতজ্ঞত। ) 

সম্বপ্ধে কথাঞুপি গ্রন্থের *্ষে ভাগে লিখ! উচিত ছিল, কিন্ত ছবরের সহিত 

হইহ।র ঘানষ্ঠ সম্পর্ক থ।কায় এই স্তানেই [লখ গেল । £শোকগ ৭| 
২৯ শীট ৮ পপ পপ ্ পসব্পতিবপরররর_ পপ  পপ্্পপ ন্ পলপাাপপপাি 

টাকা২৮২ । পা॥ত্রাণ পুগ্তকের প্রথম পৃঠার প্রথম পা মূগ গ্রন্থে এহ তাগক। 
চিঠি স্থানে ছিল। শৃখখপাঃ জন! স্থ।ন পারবন্তন করা ছুহয়াছে। ২৬৩ নং টাক] ভ্রন্ঠব্। 

৭ 
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কতজতা যে মভীদ উন্নত থণ ভাহার প্রমাণ এই যে, মহাগ্রতু বীর 

'জেকের” অর্থাৎ ম্মরণের সহিত একআ করিয়। উহার নাম উল্লেখ 

করস ছেন-- 
রর 

& £ এটি টি টি দে, £ রি 

৬ |), 515 ৫০5১) ০০১৮5 
7১ ০ শটি চি তি পা তি 

8 ৩/১--৯৫-১ ১5 

“য।5। হউক, আমকে স্মরণ কর; আঅ।মিও তভ্ভোমাকে স্মরণ কার্প? এপং 

আম? শে।কর কর-_ কিন্তু অকৃতজ্ঞ হইও ন। 1 (২ পারা । রা 

বকর। ১৮ রেকু। ) মহাখুর'ষ হজরং বত্গুল ঠ৫ বলিম়।ছেন-- তে 

প)ন্তি আহ! কুরিল।র পর কৃতজ্ঞ-মনে আল্ল।কে ধন্যণাদ দেন, আনার 

(নিক্ট তাহার মর্ধ্যাদ। রে।জ|দার ও ছবরক।রীদের মর্য্যাদ।র সমতুল।' 

তিন শাগও বলিম।ছেন-কেম।মতের দিন _'ধুন্াযব]পক।নী লোক 

গ।রে।খান করক' এই বাণী উচ্চারিত হইলে যাহাগ প্রত্যেক অবন্থ।র 

আটা।র শে।কর করে, কেবল তা%|র।ই দণ্ডায়মান হুইনে 1” €ষ সময়ে 

আ।বশ)কের অতিরিক্ত ধন সঞ্চয়ে নিষেধ করিয়া আল এই অ।দেশ 

প্রেরণ করেন-_- 
শা ্ & রা পা ্ পাঠ ০ ॥& পাত তি 

49 | 13 ৬৮০৯ ১77] | ৬১) ০৪১-115 

/ ও 6 পার্ট নি রি নি ৮৮৪ ০ টি পি 

* ১ ১১১ | ৮৯৮ ১ ৬১8৯ 35 
০ গর রি রী রি রর 

$ র্ ্ পে 

“ষ।হ।রা মে ন। রূপা জম করে, অথচ আল।র পথে তাহ। খরচ করে 

না, ৩।ৎ।দধগকে বিষম যন্ত্র।দায়ক শাস্তির সংবদ দ।”--(১* পারা । 

হুর! ৩৪বা। ৫ গোকু 1) তখন মহ।ক্। ওমর মহু।পুকুষ ছদরত রম্মল 

8 এর সমীপে নিবেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-_'হে রসুলু। | 

তবে অ।মর| কেন ধন্ রখ? তদুত্রে তিনি বলিয।ছিলেন-“জেকের- 

কারিনী রসন।, শে।কর-ঞারা মন ও ধর্ম-বিশ্ব।(সিনী পত্ধী। এই ভিন বস্ত ইন্- 

গড 



ছখর | ১৩১৯ _ পিতা সপ পুত সব 
ঠহং 

স"সারে মভামুল) ধন। তোঁনর] ই] সঞ্চয় করিয়া সন্তুষ্ট থক 1” 
ধর শ্ব।সিনী পরী, আল্লার স্মরণে ও কৃতজত।র কার্ধে পুরুষকে সাহায্য 

করিয়া থাকে । ম্জু। এবংনে মছ উদ বলিয়াছেন _শে।কর।ঈম। মের 

অর্ধেক 1” মহ।ক্স। আ.ত্তপ্র বলিয়াছেন-_-“»হ।পুরুষ হজরত দল ও 

এর অগ্দোকিক অবস্থার (কিছু বিবরণ শুনিবার নজ একদা 

মোমেন মাতা মহ!মান্া] বিবী আয়শ! ছিনীক।র রানে নাছির | 

স্বীয় অভিপ্র।য় জ্ঞাপন করিবে তিনি রোদন করিতে ঝলিয়াছিলেন 

“মহাপুরুষ হজরত ব্বস্থল প্রা এর, সমস্থ কু্ষ।া& অলৌকিক ॥ 

রোদননেগ সম্বরণ পূর্বক কিঞ্চিং শ।স্ত ১য় বলিয়]স্ছিলেন “এক রজনীতে 

তিনি আমর সঙ্গে শমন করিনার ম[নসে আমার গ্রছে আসিয়। এক, 

শধ্য।য় শয়ন "করিলেন । তীভ।র পবিত্র দেছ কসর শগীরের সত 

মংলগ্র হইলে অমি অপার আনন্দ ও আরম অন্গভব করিতে আগিলম। 

উতিমদ্যে তিনি সচস। গাত্রেখ।ন পুর্বক বলিলেন-_'অগি আশ! আমি 

অ.্ঃর এবাদতে বাটতেছি। আমি নিখেদন করিলাম-_হে বনুলুল্প।। 

*1'101র পণিআ সংসর্গে অ।রও কিছুক্ষণ অতিনাহিত করি_ ইহা! অ।ম।র 

21 ইচ্ছ।, তথাপি আল্ল।র কার্যে আপনাকে ছড়িয়া দিতেছি-_- 

ট্ছি মেল! আপনি গমন করুন। তিনি উঠিয়া মোশক হইতে পানীয় 

জল লইয়া! দীরে ধারে ওজু করিলেন। ওঙ্কুর অবশিষ্ট জল ক্রমে ক্রমে 

ভূপৃষ্ঠে ট।পিযা 7 পরে নমাজ পড়তে দীড়াইলেন এবং সঙ্গে 

সঙ্গ গোপন কাঁরতে ল।গিলেন। সমস্ত রজনী এই ভবে কাটিয়। গেল। 

ফজরের নমজ্ের সমম্জে হজরত নেল(ল আসিয়া নাছির দড়|ইলেন 

এবং নম।জের জন্য বাহিরে য।ইন্ে অস্থয়োধ করিকেন। শেষে অমি 

নিজ্ঞ।সা করিগ।ছিল।ম-_'ে রমুলুল্স! ! অ।পনি নিশা।প--মহ। প্রভু 

আ।পনার সমস্ত ক্রচী ক্ষমা করিহ।ছেন তলে কেন আপনি রোদন 

করিতেছেন ? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন-_- দেখ আয়শ।, বিশ্ব অগতের 

সর্বত্র গত্োক অণ্ পরমাণ,_-আল্লর অপর অন্থগ্রে ভরপুর হইয়া 

রছিখ।ছে, ইহছ। দর্শন করিক| অ।মি রোদন না করিয়। তিন্ঠিংত পারিতেছি ন।। 

এ অপস্থ(য় রোদন ন। করিলে অমি আল্ল।র কৃতজ্ঞ দ!লগণের শ্রেণীতে স্থ।ন 

পাইব না । আমর উপন্ন নিয়লিখিত যে আয়া অবতীর্ণ হইয়াছে, 

সাক! পাঠ করিয়। আমি মোদন ম। কনিয়। কেমনে থাকিতে পারছি? 

৭৯ 
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ইং 
/ রা ৪ পনি তে 1 বা £১ পা & ঞ 

১১১৯1 ০১১15 ২০১০। ১১৯ নে ৩] 
শি ৮2 ৮১০৫৪ ॥ 1৮ চি রা লী 2 

& ঠিক 5) ১ ১ ৮ ১ টি যর | 5 ৮ 
রঃ রা 

1১১» 9. কউ 4 এ ১১3 (৬) ৬) | 

শট 2 ৮6 

৮ ০-৪$ রা হি টি 

“নিশ্চয়-গগনমণ্ডগ। ও ভূমগ্ডল স্থ্টিগ মধ্যে এবং দিপা পাত্রির পরিবর্তনের 

মধে) বুদ্ধিম।ন লেকের জন) উজ্জল চিহু বিদ্যমান আছে। তাহাগ। 

দ'।ড়ইয়াউ হউক, ৭! বসিয়। থাাকয়।ই ৬উক খা শয়ন কারয়|ই হউক, 

অলর শিষয়ে স্মরণ করিয়া থ|কে |” (৪ পারা । সর! অল এমর।ন। 

২» পাক । ) য|১।রা প্রতে)ক অনস্থ।য় আল্লার কাধে; ও গুগ স্মরণে 

নম্র এ।কে এবং বিশ্ব-গগতেব প্রত্যেক পদার্পেক অন্তর্গত আশ্চণ্য 

কোৌশএ পধাবেগণ করে তাহ।গ15 বুদ্ধিমান। তদরূপ ক।ধ্যে, স্ষ্টিকর্ত। 

গ্রুতি অপর গুক্কি, অস্তরপ দপ্যে উখপিয়া উঠে এপং অ।পনা আপনি 

রে।দন অ।মে। শে রে।দন আনন্দের অ।পেগে উদয় হয়--ভগের জন) 

ইয় প1। কথিঠ আ।ছে কোন এক পয়গম্বর একটাই প্রস্তরের পর 

দিয়া ফাইবার ক।লে দেখিয়।ছিণেন যে, ত1৮| হইতে প্রস্ুত পরিমাণে 

জল ব।ঠ্রি হইতেছে । তদপর্শনে তিনি শিশ্সিঠ হইয়।ছিগেন। তখন 

স্থাইকত। প্রস্তরকে কখন-পক্তি ধন করেন। তাহাতে সে বণিয়াছিশ 

যে দিন &ইতে আমি মির? 
এটি গঙগ লট রা পা টি ৪ এটি তা 

৪) ক--০১)19 ৮০। ১১১১৯-১ 5 

(১ পারা । সরা বকর । ৩ রোকু । ) “মন্ষ) ও প্রস্তর দৌজথের ইন্ধন 

হইবে' তেই দিন হইতে আমি ভীতইয়া এইরূপ রোদন করিতেছি ।” ইছ| 

গুনিয়। পথগন্বর ছাঠেব আল্লার দরবারে প্ররথন। করিয়া ঝলিলেন--*ছে 

করুণ।ময়! ইহ।রত্তয়দুর কর।' আলা ত।হার প্রার্থন। মত প্রস্তরের মন হইতে 
৮ ভর দুঝ 
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ভয় দূর করিয়াদেন। কিছুদিন পরেতীপয়গন্ধর সেই প্রত্তরের নিকট দিয়া 
যাইবার কলে পুনরায় দেখিয়।ছিলেন প্রস্তর-খণ্ড কইতে জল বারিতেছে। 

ভখন চিনি প্রশ্তরকে পিজ্ঞ।সা করিয়াছিলেন-_'এখন তুমি কেন রোদন 

করিতেছ? প্রস্তর-খগ্ড বলিয়।ছিল--“পুর্নে ভদে রোদন করিতেছিল।ম 

এখন কৃচজ্জতার আঅ।পেগে রোদন করিতেছি ।' মনুষ্য হদয়ও এইরূপ ছওুয়! 

উচিত। কিন্তু হয়! ম।নবহৃদয় প্রস্তর অপেক্ষাও কঠিন হয়! পড়িয়াছে। 

ভয়ে ও অ।নন্দে রে।দন করিলে মানব-হৃদয় কোমল হইতে পারে । 

কৃতঙ্ঞভার চিহ্ত ব। পরিচয় । পাঠক । স্মরণ কর, ইতিপূর্বে 
বল! হইয়াছে, ধর্মাভ।বের উন্নতি ও বিকাশের তিনটা ক্রমবা পর্যায় আছে 

বযথ|]--'এলেম' বা জ।ন) “ছাল' ব| অবস্থ। ও *আমল্' বা অনুষ্ঠান । ত্ন্মণো 

জনকে মূল কারণ বল। যায়। মনের মধো জ্ঞ।নের উদয় হইলে অস্তর- 

র/জে) এক নূতন অবস্থা! বা ভাবের আপির্ভাবহয় | সেই ভব মনকে 

সৎকার্্য করিতে প্রেরণ! করে | সব্ধবিধ মুখ সম্পদ, আ্লা।র অন্গ্রহ 

হউতে পাওয়। গিয়াছে এই জ্ঞান বা বুঝকে কৃতজ্ঞতার মুল জান বঙা! 

যায়| উক্ত সুখ সম্পদের অনুভূতি হইতে হৃদয়ে যে আনন্দ জন্মে তাছ।ই 

হৃদয়ের অবস্থাস্তর ঘটইয়৷ দেয় । তাহার পর, করুণ।ময় যে উদ্দেশ্য 

স।ধনের জন্য উক্ত সম্প (দিয়াছেন তাহ। ঠিক ঠিক সেই কার্ধ্য খরচ 

করিলে অনুষ্ঠান কাধ্য কর] হুয়। অনুষ্ঠান কাধ্য, মানবের আস্তর, 

রসন| ও 5স্ত পদ।দ শরীরের সছিত সম্পর্ক র।খে । যাহ! হউক, কৃতজ্ঞ 

তার প্রকৃত পরিচয় পাইতে »ইলে প্রথমে (১) কৃতজ্ঞতা সন্ব্ধীয় জন, 

(২ মনের অপস্থা, ও (৩) অনুষ্ঠান, এই তিনটার ধরণ করণ ও 
পরিচয় স্বন্দর মত বুঝিতে পারা দরকার । (নিয়ে এসন্বন্ধে ধার[বাছিক 

লেখা বাঠতেছে।) 

(১) ক্কৃতজ্ঞত। মূলক জ্ঞানের পরিচয় _করুতজ্ঞত! মুলক জ্ঞানটী 

কি গ্রকার প্রথমে তাঁহ। একে একে বুঝিয়। লও । ১৯ যে সম্পদ 

তুম পয়াছ, তাহ স্বয়ং স্ৃষ্টিকর্ত। তে।ম।কে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিয়।ছেন 

- অন্য কেহই দেয় নাই বাসে দান ব্যাপারে অন্য কেই তাহার 

ংশীও ছিল না, এই প্রকার বুঝ সমবকে সেঈ জ্ঞান বলে। কোন 

মধ্যবন্ভী কারণে ব ঘটনায় কিছু প1ওয়। গিয়ছে খলিধা বিবেচনা! কছিলে 

রুতজ ত।জ।ন (একশিত হয় নাই বণিয়া বুবিবে। রাজ! তোমাকে কিছু 

১১ ৮১ 
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দন করিং্ান; ৫ম দ|নের মধ্ো মন্ত্রীর দ।॥1৪ কিছু অনুভব হইলো 

ফেবল র।জ।র গতি রুতভ্ঞ হইতে পারা যাইবে না- সে কূুতজ্ত রাজ। 

ও মন্ত্রীর মধো ডাগাভাগী হুইয়। পড়িদে । রাজার দানলন্ধ আনল 

কেবল রজব দয়।র জন্য হওয়! উচিত। তবে দান পাইয়া যন 

এ কণ|টাও দৃঢ় ভ।বে বুবিতে পার যে, দাঁনচী বাস্মবিক রাঁজার আদেশেই 

গপ|ওয| গিয়াছে---ঠ।ছছায আদেশ কলম কাগজের উপর দিয়! চলিক্জা 

অ।সিম।ছে বে তদবূপ শিবেচন।য় কৃতজ্ঞহ।র কোন ক্ষতি হইবে না। 

তাহার কারণ 'এট যে, সে স্থলে তুমি ইহা সুন্দর মত বুঝিতে গারিদাছ 

যে, ক।গঞ্জ কলমের কোন ক্ষমতা ন।ই-.উহারা আদীন ও পরিচালিত 

পদার্থ) দ।মের মদো উহাদের কিছু মাত্র অধিকার নাই । এইরগ 

হদি যুঝা! যায় যে, রাজার আদেশ ক্রমে মন্ত্রী বা খাজাঞ্ধীর হাত হইসে 

মান 919য়। গিগ।ছে তাহাতেও কৃতজতার কোন লতি হইবে না। এ 

বলেও মন্ত্রী ব। ৭।|জ।ঞফীন কোন স্বাধীন ক্ষমত| ন।ই। তাহারাও কণগজ 

কজমের ম্য।য় রজার আজ্ঞ।ণীন। রাজা আদেশ দিলে লঙ্ঘন করিব।রগ 

তাহাদের লমন] ন।ই এনং আদেশ নাপ্দিলে একটা কপর্দকও দান করিতে 

পায়ে মা । গঠ্িক এষ্টরূপ, ভোমরা ষে সকল খাদ্য সামগ্রী পাইয়। থাক 

তৎসমুদয় মেঘের বারিধ।রা হটে উৎপন্ন হইতে দেখ! যায়। বৃষ্টির জলে 

নদীর উৎপত্তি হ॥, নদীপথে নৌকা-যোগে বাণিজ্য কার্য চলে । অন্গু- 
কূল বাতাসে নৌক।| নিরাপদে নিদ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয় । এরপ স্থলে 

মেঘ ও বাযুকে যা্দ তোমরা কৃষি ও বাণিজোর কারণ মনে করিয়৷ আনন্দিত 

হও তবে তোম।দেয় কৃঙজ্তা সঙ্গত হটে না; কিন্তু মেঘ, বৃষ্টি, বায়ু, 

চন্দ) হুর্যা, গ্রহ নগত্র।দি লেখকের হম্তস্থিত কলমের ন্যায় বিশ্বপতি 

আরল।র তত্তে পরিউ।লিত হট কাজ করিতেছে । কলম যেমন নিজে 

কিছুই করিতে পারে না, প্র সকল পদাণধও তদ্রুপ কিছু করিতে পারে 

না। যদি এইরূপ বুঝিয়। লও তপে ক্ৃন্জ্ঞত।র কোন ক্গতি হইবে ন।। 

২। অনোর হত হইতে কোন বস্তব পাইয়! তাহাকেই দাতা 

হলিয়। জানিলে এনং তাহু।র উপর কৃতজ্ঞ কলে তুমি মহ! ভ্রমে গতিত 

হইবে এবং প্রন্কাত কৃতজ-।র উচ্চ কল্যাণ হইছে বঞ্চিত হইবে৷ আন্যের 

স্বাদে কোন দ্রব্য প।ইলে বরং এট মনে করিবে বে, বিশ্বলিয়স্তা মহা- 

গুডু সেই ব্যক্তির মলের উপর একট প্রবল দণ্ডপানী নিধুক্ত করিয়াছিলেন; 

৮ 
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দে উহাকে দগ্ড তাড়ন।য ধাধা করিয়া লেই বস ক্োমাকে দেওয়াই 
দিছে । লে বাক্ষি প্রথমে কিছুই দিবেন। বলিয়া পক্ত ছিল এনং 
দুধায়ীর জ্সাকেশও সমান) কর্রতে প্রস্তুত "নিল কিন্তু কাজের বেলায় 

গ।রে নই বশিনী। তে।মাক্ষে উহা! পিয়াছে। লে যদি দগুধারীর আদেশ 

স্মম।নস্য ক্ষারিতে পরিত, তবে তোম।কে কিছুই দিত ল|। স্বরে 

দগুধারী শিয়াঘ। বলা গেণ সে দ|ত।র মনে স্থ(পিত একটা ইচছ1' 

স্ষ্িকর্তা। পেই ইচ্ছ।ক্ষে দাতার মনের মণ্যে স্থাপন করিয়াছেন। সে 

দাচ্তাকে এই কথাটী সুন্দর আত বুঝাই॥| পিয়।হিল যে) ক্োোম।কে “কিছু 
দিলে "তাঁহার ইহকাল ও পরুক।জের শৌন্ু।গ্য হুত্তগত হাইশে- এগ 

একটী স।মান্য বস্তব দিলে ভবিষাতে ম্হ। উপক।র গাইতে গারিরে,। 

সেই 'পোতেই হী দাতা তোমাকে উহ। দিদ।ছে । বাস্তারক পতক্ষ ৫স 
তোমাকে কিছু 'দেয় মাই--সে তাঁর নিঙকেছই দিয়।ছে। ৫কনন। গত! 

যাক তোম|র 'হন্ডে গিগাছেন তাহ] দ্বার 'সে?নিজের জনা কেন -উৎ্কুই 

ঘস্ত 'গ।ইঘার উপায় করিম! লইয়াচ্ছে। বাত্তবিক পক্ষে উহা! কাল্লারই 

পান) 'ক্ষেননা তিনি দাতার মনের :মধ্যে -ভবিত্ব)ৎ €সীভাগ্র্য এ্রাঞ্টির 

আশা জন্ম।ইপস| দিথ| পন করিতে ইচ্ছুক করিনা লাইয়।ছিলেল, সুল্চর।ং 

মে তে।মাক্ষে :কিছু দিশাছে'। যাহা হউক, তুমি প্খন ুশ্পেই বুঝিল্তে 

পাঁরিলে যে_যষভার হাত তত 'কিছু গাওয়। ন্যয়, সে ব্যক্তি পূর্গে 
থ।জ।ঞির নায় এবং থাঁজৰ। “কবর ছুকুম লেখকের ভন্থস্থিত ঝলহমর। 

দ্যা মধ্াবন্তী ক।রণ মাত্র ই্|দের কাহ।গই নিচের স্থানীল "ক্ষমতা ,লাই.; 

পক্ষ।জ্রে। মহা।গ্রভু মল! "দাতার মনে ভবিষৎ মঙ্গল প্রাপ্তি আশা 

নিক্ষেপ করতঃ তক্দব।র| দত।কে জন্রদণ্তী বাধ্য -করিরা তাহার অ।দেশ! 

প।লন করিয়] 'লইতেছেন তখন ওইনপ শিৰেচলায় তুমি আল্ল।র (প্রচিত 

ষথার্য ক্লতজ্'হইতে শিখিবে | উক্ত প্রক।র বুঝকে ৫শ।কর বক তজতার 

জ্ঞান কহে । মহাত্মা 'ক্জপত এুছ। সবী ৯০ অভল্ী।র দরব।রে নি€কঘুল 

করিয়াছিলেন--"হে প্রভু! তুমি মহাত্মা হঞ্জরৎ আদম ৯ 1৫ক 

ল্াফতার হগ্যে রঞ্জন করিয়া ছিলে এবং পর্ধ্যা সম্পদ দিয়ছিলে, তিনি 'ক্ষি 
াবে তোম।র প্রতি কৃতজ্ঞঠ। প্রদর্শন কারয়াছেন? উতর আলিয়]- 

ছিল--“আ।দস নুল্পঃ এ।নিয়।ছিল, সমস্ত সম্পদই সে-জম। হইতে পঃইয়াছে 
সেই কালই শোকর (কুচজতা) | 
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টি 
ও। প্রিয় পাঠক! জানিয়! রাখ, ঈমান অর্থ|ৎ বিশ্বাস-জ্ঞামের বু 

প্থ। জ।ছে, হল্মধ্যে এক পথ-_ ৬১ ( হক্দীছ,) অ।্ক।কে পথিজ 

বলিয়। জানা--স্থষ্ট পদ।র্থে যে সকল গুণ ব। 

ঈমান ভাঁদ লান্তের ধর্ম আছে এবং মাগষ বাতা কল্পনা ও খেয়ালে 
প্রেঠ গদ%1--ত৪ আদ 
এবং তাত্তর্গত অপর আ]নিতে প।রে তৎ সমস্ত হইতে আল্লা পনিজ্র "অর্থাৎ 

ছুই পদ্থা--তক্দীছ, ও অল্প! 'নিগুণ' | এইরূপ জ্ঞানই 4 ৩1০54৭৮ 

25 ( ছে।বহ!ন আলা) অর্থাৎ 'আরল্ল। পবিজ্রণ এই 

ক।লেম।র অর্থ। হিতীয়-_-পণ .)%১১/ ( তওচীদ ) আল্লপ।কে এক বলিয়! 

জানা । আল্ল। পবিত্র অথাৎ 'নিগুণ' হইয়াও এক।কী সমস্থ বিশ্বগগৎ অধিক|র 

ক্ারয়। আছেনক্ঠাঠার সঙ্গে কেহ অংশী হ্বরূপনাই। এইরূপ অ।কে 

“এক মে ব।ছিতীয়ং বলিয়া জনই 4] ১ | || ১) (ল।এলাহা ইল ল্ল।ছে। ) 

কালেম।র অর্থ | (টীঃ ২৮৬ | ) তৃতীয় পথ ৮4৬55) ( তহমীদ ) 

আল্ল।কে লমন্ত ব্যাপান্ঠের মূল বলিয়। আনা | বিশ্বজগতে যে সকল গুণ, 

ধর্গ, অবস্থা, গতি, স্থিতি, হাস, বৃদ্ধি, উত।ন পতন ইত্য।দি য।হ! কিছু দেখা 

বায়) তৎসমুদয়ই আন্প! হইতে উৎপন্ন এবং এরূপ সমস্ত বা।ণ।র তিনি জগতের 

অঙগলের জন্য করিতেছেন, তিনি *জ্ঞানময় ক্রিয়।শীল' এইরূপ জনই 

৬৪2৯১ (আল্হামৃদে! লিল্ল। ) “সমস্ত গ্রশংসা বআল।র জন) এই 

কালেম।র অর্থ। উক্ততিন গ্রক।র জনের মধ্যে শেষোক্ত জ।ন অর্থাৎ 

“সমত্ত কার্য তিনি আম।দের মঙ্গলের জন্য করতেছেন অতএব তিনি প্রতোক 

ব্যাপারেই ধন্যব।দের পাত্রঁ এইরূপ জ্ঞানটী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । পৃর্বেষ।ক্ত 

ছুই জ।ন এই জ।নেরই আস্তর্গত। এইজন্য মহ।পুর'ষ হর বল্ল রা 

ধলিমাছেন-:ছে।বহ।ন আল ন। *আল্। পবিত্র“ এই কালেমা হঈতে 

দশটা মল এবং “ল।এলা»। ইল্ল।ল্লহে। বা 'আল্ল। এক' ই&1 হইতে 

কুড়িটী মঙ্গল উতৎপর হয়, অ!র কে৭প 'অ।লহাম্দে। লিল্ল। বা “সমস্ত 

প্রশংসা অ।ল!র জন্য এই কালেমা হইতে ত্রিশটী মঙ্গণ উৎপন্ন হয়। 

যাহা! হউক, প্র তিন ক।লেম কেধল মুখে পড়িলে তত মঙ্গণ পাওয়| 

হার না। উহাদের অর্থ হৃদবেধ মতে বুঝিয়া পড়িলে প্রভুত মজল 

০... সারার 

চীকা--২৮৩ | "তক্দীছ' ও *তওছীদ' কলেমাকে যথাক্রমে 'তছবীহ' ও “তন লীল 
লিয। খাকে । এবাদৎ পুস্তকের ১২২ নং টীকা ও তৎপুর্ববধ্তী ভিন পৃঠা জষ্টব) । 
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হট ছাট শে।কর (ক্্চজত। ) ] ১৬১২৫ পপ ফিশ 

প।ওয়া যায়। এই পেযোক্ত “আল্ছ।ম্দে। লিজ।হে' ক্ষালেনার জর 
স্দ্গত তাবে বুঝি জওয়াই “শে।ককের এল্গ' বা রুতজত।জ।ন। 

(ছ.) কৃতজ্ঞমনের অবস্থার পরিচয় এখন শোকরের হল অর্থ।৫ 

কতজত।জ।ন অন্তরে অআলিলে কি প্রকার আ্সপস্থা ঘটে তাত] বুঝিয়। 

লও । কৃতজ্ত। অন্তরে জন্মিলে মনে বে আ।ননা ক্স।সে তাহ।কেই 

উহ।র হি।ল' বা ্সবস্থা বলে। 

লোকে সম্পদ পাইলে আনন্দিত ছইয়। খাকে, সে আনন্দ তিন 

প্রকার। প্রথম প্রকার--প্রাণ্ত বস্তুর অন) ন্সাননা। 

বে বস্তুর অভাবে লোকে অন্ভুবিধা ভোগ করে 

সেই বস্ত পাইলে ত।হ।র মনে ম্আবন্দ জগ্ম। 

সে আনন্দ কেবল বস্তু পাইতে প|রিগাছে বলিয়া! হইলে, অত্চ দাতার 

জন্য না হইলে উ।কে 'শে।কর' বল। বয় না। কেন রাজ দুরদেশ 

ভ্রণার্থ যাত্রার আয়ো্ন করিলেন; লঙ্গে ভ্তাগণকেও এক একটী 

অশ্ব অ।রোহুণের জন্য দান করিলেন। রাঙ্জর লঙ্গে বাইবার জন্য 

ভূতাযগণের অশ্থের অভাব ছিল। অশ্ব প্রাপ্তিতে অন্তাব মোচন হইল 

দোখগ1ই যদি ভূতাগণ আনন্দিত হয় তবে সে আনন্দে রজার প্রতি 

কৃতজ্ঞঠ। গ্রকশ পাহবে ন। কেশ ন। সে ঘশ্ব রাজ।র স্থানে ন 

পইয়! মখদ।নের মধ্যে পড়িপ্ন। প।ইলেও 'ত।হ।দের অগ্তাব মোচন 

হইত এবং ত।ছাতে আনন্দও জন্মিত। ম্বিতীর গ্রক।র অধিক প্র।ধির 
কুচনা কল্পনায় আনন্দ । এ আনন্দ কেণল এ+ প্রাপ্ত বস্ত্র জন্য 

হয ন।-এ দানকে ভাষাতে আরও অপিক প।ইব।র চিষ্কু বলিয়া আশ! 

করে এবং তজ্জন্য অ।ননিত হয়। য৭|, রাজা দয! করিয়! ঘে।ড়। (দয়া- 

ছিলেন, ভবিষাতে খ্েড়।র দান। দিতেন, সইস দিবেন এবং অন্া।ন্য 

আ।শ।কীয় পদার্ও দিবেন); এই ভাবিয়া আনন্দিত হইলে তে "আনন্দ, 
ক্তজ্ঞত! শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে বটে, কিন্তু নিত।স্ত হীন 'ও অধন্য হইবে। 

কেননা সে আ।নন্গ রাজার জন্য নহে) ফেবলরাজ।র নিকট হইতে আও 

ক্াধক পাইবার আশ। হুক্টতে উৎপন্থ। ময়দানের মধ্ো . ঘোড়া পাড়গ! 

পাষ্টলে সে ব্যক্তি তদ্রূপ আনন্দ গাইত না। তৃতীয় প্রকার--কেবল 

ঘ।তার জন্য আননদ। র।জ-তৃত্য অশ্ব গ।ইন। বাধ 'এই ভাবির! আন- 

ন্দিত হয় হযে, এই স্ুযেতগে সে বাজার লঙে'লজে খার্কিতে "পারিশে 
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স্প্বেক্াগঠন্পাস্পক্মনি। ১৯২৬ দ্বিতীয় পাঁয়িজেডেদ 
ই 

স্ফাজাঘ দর্শন লান্জে চরিতার্থ হইবে, ই] ভিন্ন পে আর কিছু গ্চায 

ন।, তবে গে আনন্দ কেধ্গ রাজার জন্যই হছুইরে এখং ভাছক্ষে পুর্ণ 

কণজত। বল। বাইধে 1 

এইরূপ, ধেবকি আল্ল।র লিকট হইতে কোন ব্সানশাকীয় পদ 

গা্িয়। পে 'পদার্পের জনা আসনিত হদ-খ্আল্মাকে গাইবালা আুষে।গ কইল 

বলিয়া আনন্দিত ন। ভয়--তাহ।র সেই আনন্দন্কে শে।কফর (ফুতজতা) 

বছর] যায় 'ন। | পক্ষান্তরে, ধে বস পাওসা গিয়াছে তাহাকে যাদ আল।র 

সন্ধষ্টি ও করুণার নিদর্শন মম করিধ| আরও ধিক পাইর।ঘ আপা 

আনন্দিত ভয় তবে সে আনন্দকে শেক্ষর বলা ধানে বটে কিন্কতাছ! 

শিতাস্ত হীন ও হেয় হইবে । আধার 'ফোন 'বক্কি বন্দি আল্লার দান 

গ্রংপু হয়া উদ্াঞ্ষে শুণ ও ধর্ম উপাজ্জনের ফ্েতু ৪ নুঘে।গ মনে 

করত; আননিতি হয় এবং ধপাশক্ষি যদ্ঘের "সহিত জ্ঞনোপাজ্ঞনে এবং 

এব।দং কার্ষে। রত হয় তবে উহাকে 'শোক্ষর' ঘলে। ফল কথা, 

শ্রথধ দ।নকে আআল্লংর ৫লকফটা পাইবার উপায় হইঙ্স বলিয়া কা।নপিত 

হইলে কত কতজ্ঞত| 'নম গ্রাপ্ত হয়। এই শ্রেণীর "আনন ফথখনই 

শ্াগ্ত পস্তগ অন্য হম ন।) গথনা অ|রও ম্অধিক "দান পাবার আপা 

হই.ত জন্মে লা। উৎ1 কেবল কালকে 'পইবার সুঘেগী ও উপাক্গ 

হচ্ডগত হল বশিয়। উতপন্প 'হয়। 

প্রকৃত কৃতজ্ঞতার চিষ্কু-_এই শ্রেণী প্ররণ্ত “শে!কত্রের' চিহ্ন এই 
ধে,. যে পস্ত আল্লাকে পাইবর পথে বাখ। উৎপাদন পকরে, তাহ হাতে 

।লিলে 9:খ জন্মে। €স পদার্থকফে সম্পদ অন না হয় বিপদ 

বলয়। মলে হয়। তদ্রুপ পদ।খ হইতে বধ্্ত 'হওয়াকে লম্পদ্ বলিন। 

অ।নদা জন্মে এবং গজ্জান্য শোকর করিয়া! খাতক। যাহা হউক, ফল 

কথ। এই যে যে পদাথ ধর্া-পথে লহাযর় নাহয় গথব। সাহাষ্য ন! 

করে, ভহ। পাহয়। আনন্দিত হ'/1 কখনই উচিত নঙ্ে'। মহত! শিবলী 

বিয়াছেন_'“্রণ্ড পদ।রের দিকে চি ন। করিয়া -দান্ভার দিকে “দৃষ্টি 

কর।র নাম 'শেকর' |" .বেব্যক্ষি ৫ফেবল “চক্ষু কর্ণ, উদর,-কাম গ্রভৃতি 

ইঞ্জিয়েদ তে।গ) বস্ত 'উপযেগা করিয়৷ "আনন্দ পাম ওদনির "অন্য কে।ন 

বিষ হইতে অগনন্দ পায় ন। ভাঁছার ভাগ্যে কখনই প্রঞ্ুত শোকর 

লক্কবে 1 । ইন্জিয় চ্গিতার্থ করিলে তে নশপ-প্রস্মে তা] শোকর নছে। 
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শোকর, কৃত্তজচতা ) ] ১৩২৭ সিন্িজ্রা পি পপুত্ জজ 
লী 

(৩) কৃতজত। গ্রকাশক জঅম্যন্টীন্গের পরিচয়--এখন কৃত 
প্রকাশক 'আমল্' ব। ক্যবহ।রের পর্ররচয় দেওঘা। য/উটতেছে। স্বাস্তরিক, 

ঝ|চনিক ও কাদিক এই ত্রিখিণি উপায়ে কৃতজ্ঞত! 

প্রকাশ করা যায় । (১) নিজের ন্যাদ, অন্যরা কৃতজ্ঞ প্রকাশের 
সম্পদ দর্শনে অ।ননিত হইলে--মকলের মজলুকামন। হিসি 

করিলে-_-এবং অপত্রের সম্পদ দর্শনে ঈর্ষ। ৷ কর্রেলে, আন্তরিক কজন 
প্রক।শ পয়। (২)সকল অবস্থায় এবং গ্রতোক কধো আল্াকে ধন)- 

বদ দিলে এবং আ।ন্প।র জন্য আনন্দ গ্রক।শক কথা বলিলে স্বাছবিক 
কতজ্ঞত! প্রক।শ করাহয়। মহাপুরুষ হজরং রস্মুল ৮ এক ব্)ক্তিকে 

পিজ।স| করিয়াছিলেন--প্তুমি কেমন আছ? সে উত্তর দিয়াছিল-. 

জাল্ল।র ধন)নাদ, আমি মলের সহিত আছি |” হজরত ব্লিয়|ছিলেন 

স-তোম।র মনে এ গ্রকার আননা।স্তভূতি অ।ছে 
গ রল্পর়ের চষচার 

কি ন। তাহাই আমি অন্গুসন্ধ(ন করিতেছি ।" আনুসন্থানকাে 

পৃর্ণকালের জ্ঞ।নী লে।কেরা অপরের মুখ হইতে আলা রকৃ ৪ জতা- 
অনন্দাসুভূতি শ্রবণ-ম।নমনে সম।চার জিজ্ঞ।স। ্, জি 
করিতেন। উত্তরের মপ্যে আল্ল।র প্রতি কৃতজ্ঞত। 

প্রকাশ পাইলে বক্ত। ও শ্রে।তা উভগেই পুখা পাইয়। থ।কে। সম|চার জিঞ্ঞ।স। 

কৰিলে যে ব্ক্তি ঘ্টঃখের কথা উৎ।পন করে দে পাপী হয়। চঃখের কথ। লইয়!] 

আল।গ করিতে থাঞ্লে ইহ।ই বুঝায় যে, এক জন অগহ!য় দুর্্ঘল মানব, 
অ।র এক জন নিঃসহথার অক্ষম ব]ক্তির সম্মুখ যেন করুণাময় বিশ্বপতির 

নিন্দ। করিতেছে | ইহ। অপেঙ্গ। আর কি বড় অন্যায় কথা হইতে 

পারে? যাহ।র সম্মুে ছংখ জানান হয়। তাহারক্ কোন প্রতিবিধানের 
ক্ষমত। স।ছে? বরং বিপদ আপদে পতিত চইলে তহ। হইতে ভবিষ্যতে 

মঙ্গল উৎপন্ন হইবে ভাবিয়া আ[লল/কে ধন্যবাদ দেওয়। আবশ্যক । তুমি 

এখন ষে অঅবস্থ।য় পড়িয়।ছ--ব।হ!কে ভুমি বিপদ বলিতেছ- ক্যতো! তাহাই 

তোমার অনন্ত সৌভাগ্যের গ্রহ্থতি হইবে | বিপদ অ|পদকে যদি কল্যাণ 
কর সৌভাগ্যের মূল বলিঘা বুঝিতে না! পার এদং তজ্জন্য যদি তোমার 

যনে আনন্দ জন্মিভে ন। পারে তবে “ছবর/কর! কর্তবা। (৩) শরবরীরিক 

ক্লতজত। নিম্নবর্ণিত প্রক।রে প্রক!শ পায়3 -শরীপণের প্রতোক অজ প্রতাঙ্গ 

ককগ!মম় সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত এক একটী অমুল্য দান । যে কার্ধ্য 
৮৭ 
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সম্পাদনের জন্য যে অঙ্গের হ্চষ্টি ভইয়াছে তাঙাকফে যত্ের সহিত সেই কর্ষ্যে 

নিধুক্ষ কর। গ্রতেক অঙ্গ গ্রত)জকে স্ষ্টিকত। গুণ ও পর্্ম উপ।ন্জীনের 

হেতু করিয়া স্থজজন করিগাছেন । তুমিও এ খংস।র হইতে ধর্ার্জন 

করিয়া সঙ্গে ল্য যাও, ইভাই গ্(হার একান্ত আন্ছপ্রায়। তুমি যদি 

শরীরের প্রতোক অঙ্গ গ্রচগাঙ্গৰপ ভমুগা পদর্থগুপি ষটাহও প্রিয় কাধ্যে 

নিযুত। রাপিতে পার তবে প্রকৃত কৃতজ্ঞত] প্রকাশ কইনবে। 

আঞ্ীর প্প্রিয় কার্যে কাহার লীভ-অ।ল/র না মানবের ? 
উ/হ।র [িগিয় কার্ধ্য বলিলে এ কথা বুঝিও ন| যে, তদরূপ কার্ষেয ত'হ।র 

নিদগের কোন স্ব।্থ ব ল।ভ আছে বরং ইহছ।ই বুঝিলে যে ত্দরূপ 

কার্য করিলে তেোম।র নিজেরই মজল হইবে। জগতের মঙ্গল' সাধন 

ভাজার প্রিঃ কারধা। এই কথাটী বুঝাইবার জনা 'একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ 

করা যাইেছে_সনে কর. কোন এক দুর্খাতগ্রস্ত দাসের উপর 

নরপতির অন্ুগ্রহদৃষ্টি পতিত হুইল। সেভূ্ঠ্য অপরের কুপরামর্শে বিপথে 

বযটহতেছিল। নরপতি স্বীয় অগ্ুগ্রহে, বানের জনা একটী আশ্ব ও 

কিছু গণের ভ্রব্য সম্ভ।র তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন, উদ্দেশা এই 

যে ভূত) অশ্ে অ।রেহণ করতঃ প।খেয় দ্রব্য ভে।গে রাঞ্জসছ।য় আগ- 

মন পৃঙ্লক প্রদান অন্চর মধ্যে গণ্য হইয়| রাজার অলীম অনুগ্রহ ও 

বিপুল সম্মানের অধিকারী &্টবে। সে তৃচা দুরে গেলে বা দরবরে 

আগিণপে রাঁজ।র কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই-_-সে অ।নিলে, রাগ।র রাজ্য 

বৃদ্ধি হইবে না, এসং না আপিলেও কে।ন দেশ অধিক।রচুত হঈবে ন।। 

'অ.সিলে সেই দাসেরই মঙ্গল। সভায় অ!গমনে ভূত্োেরই ম্জল হুইনে 

বলিয়া উহা! তাহার প্রির কার্য । নরপতি দাঁঙা ও দয়ালু । সমস্ত 

গ্রাজারট তিনি মঙ্গল স।ধন করিয়। থ।কেন--নিজের জন্য তিনি কিছু 

ফরেননা। ভৃত্য যদি রাজ-দহ অশ্বারেোছণে ঘরসারের অনিমুখে অ।মিহে 

ল।গে 'এবং তহ।র প্রদত পণেঘ দ্রব্য ব্যবহার করিতে থাকে? তবে 

বুঝিনে অশ্ব ও প।ণেয় দ্রৰেের সব্াযলহার কর! হয়; এবং তদ্ছারা গ্ররৃত 

কুতজত। প্রজ্াপ পয়। কিন্তু ভূঠয যদি পশের-দ্রপ্-ভে।জানে বল বৃক্গি 

ফডিঘা অঙ্থারে।ছণে বিপরীত দিকে গগন করিতে লাগে, এবং গ্রতি 

ধাপে রাজ সত! হইতে দুরে চলিয়া যায় তবে বুঝিনে যে, ভৃত্য অকৃতজ 

হইল।. ব।র বদি লে কে।ন দিকে না গিদ্া, বলিয়া বলিয়া অশ্ব ও 

৯৮ লাখের 
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| চি 
পথের দ্রব্য বিফলে ব্যর করে তবুও সে অকৃতজ্ঞ । কিন্তু এই ধরণেয় 
অকৃতজ্তা হইতে পূর্বোক্ত অরুতজত! কঠিন ও জঘন্যতর। এইকপ, 
অ।ল।র দানগুলি লনা তহ!র সাল্লিধা পইবার চেষ্টার তাহার প্রিগ্ন 

এব।দৎ ও সতকার্ণ্য করিতে থাকিলে আল্ল।র প্রতি যথে্ট র্লুচজতা 

দেখ।ন হন্স, কিন্তু তাহা ন। করিয়া তদ্ারা পাপ কার্ষোর অনুষঠ।ন 

করতঃ আল্লা হতে দুরবর্তী হইতে থ|কিলে ঘের অক্ুতজ্ঞত! করা 

হইপে। আনার বদি এ দ।নগুলি এমন কোন নির্দে/ষ লামোদ আহল।ছে 
ব্যয় করা হয় যে তাহাতে পাপও নাই পুণ্যও নাই তবে তাহ।তেও 

অরুতজ্ত। প্রক।শ পইবে? কিন্তু ইহা, পাপ কার্যে ব্যগ্ের ন্যায় তত 

অঘনাভর হইবে না। 

আল্লার প্রিয় ও অপ্রিয় কার্য্যের পার্থক্য চিনিবার আব- 
শাযকতা_-ব।হ। হউক, ইহ। যখন বুঝ গেল যে_আল্লা-গ্রদত্ত সম্পদ্গুলি 

ত।হ।র গ্রন্ন কার্ধেয ব্যয় করিতে পরিলে প্রকৃত কৃতজ্ঞত! প্রদর্শন 

কর। হুর, তখন আল্লার অপ্রিয় কার্য হইতে গ্রিন কার্ধ্যগুলি বাছিয়া 
গউতে বিশেষ যত্বপান হটবে। যদি বাছিয়া লইতে ন! পর তবে 
আল্র।র নিকট রুতজ্ঞ হইতে পারিবে না। শহর অপ্রয় কার্যয হইতে 
প্রায় ক।ধ্য নির্বংচন করিতে শিক্ষা কর। একটী অতীন হৃক্স ও আব্- 

শ্যকীয় শিদ্যা। প্রতোক কার্ষের মধ্যে স্থষ্টিকর্ত।র বহু উদ্দেশা নিহিত 

আছে এনং তিনি ততৎসমুদয় অহীন কৌশল সহকারে সম্পন্প করিতেছেন। 
সেক উদ্দেশ্য ও কৌশল যতক্ষণ পর্যয্ত সুন্দর মত বুঝিতে না পারিনে, 
ততক্ষণ পধ্যন্ত কে।ন্ কার্ণা তাহ।র প্রিন্ন এনং কোন্টী অপ্রিয়, নির্ণয় 
করিতে পারিবে না। আমরা কয়েকটা ক্ষুদ্র ্ষুদ্র দৃষ্টান্ত ছারা এ বিষয়ের 

সংঙ্ষিণ্ত ব্যাখা! করিতে চে&। কর্রিতেছি । নিস্তত ব্যাখ) দেখিতে ইচ্ছা! 

থ|কিলে “এ উম্'-আসল-উলুম”” নামক আরবী গ্রন্থ পাঠ কর আবশ্যক। 

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সে সমস্ত ব্যাখ্যার সমাবেশ হইবে না। 

সম্পদের অপব্যবহার । পাঠক জ।নিরা রাখ-_সৃষ্টিকর্থা যে উদ্দেশ্য 

সফল করিবার জন্য যে কৌশলে যে বস্ত স্থজন করিয়াছেন, তাহার 

ব্যতিক্রম ঘট।ইলে বা অনাথা করিলে এবং তিনি যে কার্ধ) সম্পাদনে 
হে পদর্থ গ্রস্তত করিয়াছেন সে কার্যে উহ! গ্রক্মোগ ন। করিলে প্রাণ্ড- 

পদার্থের অপব্যবহার করা হন়। পাঠক! জানিয়া রাখ--আজার প্রথত্ত 

১২ ৮৯ 
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বস্তু), ত।হারই প্রিয় কার্যো প্রয়েগ করিলে কৃতজ্ত1 প্রকাশ করা হয়, 

কি তাহার আধ্রয় কার্ষ্যে ব্যয় করিলে পদার্থের অপব্যবহার কর! হুয়। 

আল্প।র প্রির ও অপ্রিয় কার্ষ্যর বিস্তৃত পরিচয় না পাইলে উভয়ের পার্থক্য 

চিন! যায় না। .এই জনা সংঙ্গিপ্ত মেট! কথায় বল! যাইতেছে ষে 

আল্।র প্রদত্ত সম্পদ্ ত।হারই এব।দৎ কার্ষ্যে খরচ কর! কর্তব্য-”পপ 

কার্ষেয কখনই থবচ কর| উচি» নছে । এসম্বন্দে আল্প।র অদেশও অছে। 

আল্লার প্রিয় ও অপ্রিয় কার্ষ্যর বিস্তৃত পরিচয়জ্ঞান ও 

উহ্ধাদের পার্থক্য উপলব্ধির ধারাবাহিক উপায় । ( আল্প।র 

প্রিয় ও অগ্রিম ক।ধ্যেন বিস্তৃত পরিচয় ন। পাইলে উহাদের পর্থক্য 

চিনা যাস না । এই পারচয়জ্ঞ।নের জন্য কে।ন কোন্ বিষয় কি উপায়ে 
হৃদগত ভাবে বুঝিতে চেষ্ট| কর! আবশ্যক তাহ। নিয়ে ধারাব।ছিক বর্ণন। 

কর। য।টতেছ্ে।) এইগুলি মম্যক বুঝিতে পারিলেই আল্।র প্রিয় ও 

অগ্রয় কার্পেটের পার্থক্য চিনিতে পার! মহজ হইবে ।) 

(১) আগতেল্প প্রত্যেক ক্গাম্ঘোল্ অভ্ভর্পত চট ীশতল 
৩৪ উদ্দেশ্প্যে লন অম্য-্5 উপল -ধ।€।দের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া 

গিজাছে তাহ|দের সম্মুথে, আ।ল্র।র প্রিয় ও আপ্রয় কধেযর গর্থক) চিনি- 

যার একটী প্রশস্ত পণ খোল! হয়। মেই পথে তাহার পর্য)বেক্ষণ ও 

যুক্তি গ্রাম।ণে কিংবা প্রন্ত)াদেশ বলে প্রভ্যেক কার্যের অন্তর্ঠত কৌশল 

ও উদ্দেশ্য দেখিতে পান । তর্ৃকপ জ/নী লে।কের কথা স্বতন্ত্র; সাধারণ 

লে।কেও মেঘকে লারিণর্ষণের কৌশল বলিয়। বুঝিতে পারে । বৃষ্টিপ।ত্চের 

মধ্যে তৃণ লতাদি উদ্ভিদ উৎপত্তির কৌশল দেখিতে পানর এবং উদ্- 

ভিদস্থষ্টির মধো জীব অন্তর আহার সংস্থ।(নের কৌশল নিহিত আছে 

বলিয। বুঝিতে পারে । স্থ্র্যয স্থষ্টি ত।রা আল্ল। কেমন আশ্চর্য কৌশল 

চ1লাইতেছেন | উহ্ারই প্রস্তাবে ইহ জগতে অসংখ্য বিস্ময়কর ব্যাপার 

ঘটাইতেছেন) সুণ্যের জন্যই দিবা রাত্রি ঘটিতেছে । রান্রিকে বিশ্রাম 

ও আরামের সময় করা হুইয়।ছে । দিনম|ন. জীবিক1 সংগ্রহের নিমিত্ত 

পরিশ্রমের কল বলিয়া অবধারিত হইয়ছে । এই বিষয়ে এবং এই 

ধরণে, অন্যান ব্যাপারেও হ্ষষ্টিকর্তার প্রকাশ্য কৌশল সকলেই বুঝিতে 

পারে) কিন্তু ূর্যয ত্বারা তদ্ব্যতীত আরও ঘষে অসংখ্য গুপ্ত কৌশল 

গরিচ!লিত হইতেছে এবং তত্প্রতাবে যে কত অনস্ত অনির্বচনীয় ব্য।পার 
ও 



শেক (কতজতা ) 1 ১৩৩১ গশন্সিলঞ্। গু স্ব 

| ট্রি 
ঘটিতেছে তাহ। সকল লোকে জনে না। স্ষ্টিকর্ত। যেমন হৃর্যোর 

লাহছ!য্যে চমৎকার চমতকার কৌশল পরিচালন করিতেছেন, তদ্রূপ 

কৌশল-পরিচালক আরও অসংখা গ্রহ নক্ষত্র ও জ্যোতিষ গগনমগ্ডলে 

বিরজ করিতেছে, কিন্তু সকল লেক তাহ।র সন্ধান রাখে না। তত- 

সমুদয় জ্যো।তিক্কের দ্বার] সৃষ্টিকর্তা কিরূপ কৌশলে কাজ করিনা তাইতে- 
ছেন ত।হাও সকলে জানে না। অ।বার দেখ, শ্রত্যেক ব্যক্তি জানে 

যে, ত।হ।দের হস্ত, ধারণের জন্য; পদ, গমনের নিমিত্ত; চক্ষু, দশনের 

কারণ, কিন্তু হৃৎপিণ্ড ও ল্লীহ| কি উদ্দেশ্যে সঙ হইয়াছে তাহ] সাধা- 

রণ লোকে বুঝে না, আবার চক্ষু-গে।লকের উপর কি কারণে ১* 

দশটী পর্দ। স্থাপন করা হুঈয়।ছে, তাহা ও সম্ভবতঃ কেহই জানে না। 

য।হা হউক, স্ষ্টিকর্তীর কৌশল-পরম্পর।র মধ্যে কতকগুলি সুষ্ম কসর 

কতকগুলি শুক্র হইতে অ।রও শৃষ্মভম; বিশেষ জ্ঞ।নবান লোক 

ব্যতীত অপরে তে সমস্ত বুঝিতে পারে না। স্থষ্টিকর্তী ষে উদ্েশা 

ল।ধন-মানসে যে পদার্থে ষে কৌশল স্থাপন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের 
বিস্তৃত পরিচয় বহু বিস্তৃত, তথাপি সংক্ষেপে এই টুঙ্কু জান! নিতান্ত 

আবশ্যক যে, হৃষ্টিকর্ত। মানবকে পরক।লের জন্যই স্থপ্টি কাঁরয়।ছেন-- 

ছুনিয়।র জন্য করেন নাই) আশ্চর্য্য কৌশল ও অপীম উদ্দেশ্য সম্পা- 
দন জনা জগতে অনস্ত পদার্থের স্টি হইয়াছে, তম্মধো যে যে পদার্থের 

সহিত ম।নবের ভাগ্য অড়িত গ্মছে সে গুলিকে পরকালের পাথেয় 

করিয়া দেওয়া! হইয়ছে। * * * ৬ 

(*) আল্ান্র সুন্টি লহ্্াক্ষ ত্ব্দল্র-এই কথাক্ 
গ্ুুর্ণ উপলহ্ছি । যাহ। হউক, করুণ।ময় যাছ। স্বজন করিবার অন্ধি- 

গ্রা্ন করিয়াছেন তাহাই স্বীয় বদান্যতায় সর্ব।ঙ্গ ন্ুন্দর করিয়। বানাইয়া- 

ছেন। ন্বজন কালে তিনি প্রতোক পদার্থ, জীব অন্ত উদ্ভিদ ধাতু- 

গুলিকে নিতান্ত সর্ব।জ সুন্দর '।কার দান করিয়।ছেন, এবং স্থুন্দর 

অ।ক|রের উপযুক রূপ গুণ উপযে।গিত।, উন্নতি, উৎকৃষ্টতা ইতা। দিও 
গ্রাদ।ন করিক্াছেল, এবং ভন্নিমিতত যেরূপ উপাদান উপকরণ ও সাজ 

সরঞ্ামে সাজ।ন আবশ্যক তাহা পর্য্যপ্র পরিমপে দিম্নাছেন) দান 

কাঁ্যে তিনি কিছু মাত্র কৃপণতা করেন নই খঅথব। তদ্বিষদ়ে কেহ 

ফাহার হাতও আটক্ষ রাখিতে পারে নাই। সৃষ্টির মধ্যে কখন কখন 

নি 
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টি উই - 
দেখা যায় যে, কোন কফে।ন পদার্থে, পূর্ণতা, সৌন্দর্য, বা অবন্ব সম্পূর্ণ 
ভবে বিকশিত হয় নাই। নে স্থলে এই খিশ্বাস করিবে যে, তদৃরূপ 

পূর্ণ বিকাশ বছন করিপার শক্তি উগার ছিলনা । অথণ! ইহ।ও বিশ্ব'ল 
করিতে পার যে, যাহা পূর্ণ ভাবে বিকশিত হয় ন|ই তাঙার নিরোধী 
কেন পদার্থ তণ।য় বিদ্যমান ছিল, অথণ1 উহ। বিকশিত না! করিণার 

পঙ্গে কে।ন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। দেখ-_-অনমি কখনই জলের শীতলত! 

বা আজ্রতা গ্রহণ করিতে পারে না। অগ্নি কেন? প্রত্যেক উষ্ণ দ্রব্য 

শীতলতা গ্রহণ করিতে পারে না, ইহ।র কারণ এইট যে শীতুলতা 
উষ্ণ দ্রব্যের বিরোধী ॥ উদ দ্রব্যের মধ্যে, উষ্ণ গুণটা রক্ষ। কর। 

হতিকর্।র বাঞ্ছনীয়। উষ্ণ দ্রব্যের মধ্য হইতে উষ্ণতা লে!প কর! ক্ষতির 

ক।রণ। যে পদ যতদুর পর্যয্ত ক্রমেল্লতি পাইবার যে।গ)ত। রাখে, 

ত।হাকে ততদূর উন্নত করিতে স্থষ্টিকপ্ভঠ কখনই 
শ্ছ্টি তত্ব কৃপণতা করেন না। দেখ- আদ্রতা একটী পদর্থ; 
ক্মববর্তন বাদ 

স্থষ্টিকপ্ত। উহাকে ক্রমে উন্নত করিয়া মশ। মাছি 

করিয়া তেলেন । আদ্রত।ই পূর্ণ উন্নত হইলে মঙক্ষিকারূপে পরিণত 
হয়। যে আদ্রতা ক্রমে উন্নত হইল! মক্ষিক1 হইবার যে।গ্যতা রাখে, 

কষ্টিকর্ত। ত।হ!কে তদ্রূপ উন্নতি হইতে বঞ্চিত রাখেন নাই। বঞ্চিত 
রাখিলে ক্কণণতা প্রক!শ পাইত | মক্ষিকার মগ্যে গতি, স্থিতি, ক্ষমতা, 

' কার, দেহ ও অঙ্গ প্রত্যজ।দি আছে। আদ্র্তার অদিম অবস্থ।য় 
উ!র মধে) এ গুণ বা অন্ঙ্কাগুলি কিছুই ছিল ন। কিন্তু তৎসমুদয় 

ধরণ করিবার যেগ্যত! ও ক্ষমতা আর্রত। রাখিত বলিয়া এ সকল 

'অবস্থ। ক্রমে ক্রমে অ।সিয়। আর্রতায় যুক্ক হইয়াছে বলিয়। ক্রমে ক্রমে 
মক্ষিকার আকরে উপনীত হইয়াছে । কিন্তু যে আদ্রতার পুর্ণ পরি- 
পতি, মঙ্ষিকা, তাহ! হইতে ম।নবকে ব।নান হুম নাই। ইহার ক।রণ 
এই যে মানবের আনশ্যকীয় পদার্থ ও গুপ।বলী মক্ষিকা-প্রহ্থ আদ্রতার 
সজে যুক্ত হইবার যে!গ্যত৷ রাখে না, আবার সে আদ্রতাও মানবের 
গুণ ও অঙ্গাদি ধরণ করিণার শক্তি পায় নাই | মক্ষিকা-প্রকু- 

আত্রতার মধ্যে যে যে গুণ আছে তাহা মানবের আবশাকীয় গুণের 

বিপরীত, সুতরাং সে গুণগুলি মক্ষিকা-প্রহু-আদ্রতার মধ্যে বিকাশ 

পাইতে পায়ে মা। কিন্তু দক্ষিকার উৎপত্তি নিমিত্ত যে থে গুণ ও 
৯২ 



পে।কয় (কৃত) ] ২ ৩৯ গ্ণস্পিজাশ পু বত 

| টি ই 
পদর্থ আনশ/ক তাহা হইতে ষক্ষিক। বঞ্চিত হয়নাই । দেখ__সক্ষি- 

কার জন্য, পালক, হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ, উদবর, বঅন্পপ।হী নদী, 
অনস্থনী, পাকস্থলী, অল্পের অসার তগ ধ।রণেক্স স্থান ইত্যাদি নান! 

অঙ্গ প্রত্ঙ্গ আবশ্যক। তদ্ব্যভীত ক্ষুদ্রত্বের সহিত পরিচ্ছন্নতা লখ্ুতা 
ইত)।দি যাহা কিছু আবশ্যক, ততৎসমুদয়ও পরম-শিল্পী খ মুল আদ্রতা 
হতে বিকসিত করিয়। পিল্সাছেন । মক্ষিকার জন্য দর্শনশক্তি বিশেষ 

তীক্ষ হওয়। অ।বশাক। ঘুর্ণ।য়ম।ন ও পপকদ।র অক্ষি-গে।লকে দর্শন কার্য 

সুন্দর মত সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু মক্ষিকার পাড়া 

মন্ভক নিতান্ত ক্ষুত্র হওয়াতে তন্মধ্যে পলকদ।র প্রতা ঙ্গের বর্ণনা-_ 

ও ঘূর্ণ।য়মান চক্ষুর সম।পেশ করিলে অনেক অন্ব. ( বিজান সম্মত) 

বি! উৎপন্গ হটতে পরে বলিয়া তিনি মঙ্ষিক!কে গলকহীন চক্ষু দান 

করিয়ছেন এবং দুই খানি পরকল! হ্বার। তহার চক্ষুমণি নির্শাণ 

পূর্বক সুক্স ও তীক্ষু দর্শনের উপ।ন্ করিয়। দিয়াছেন। সেই বিধ।নে 
চ।রিধারের পদার্ধের প্রতিবিশ্ব অতি শীত্র চক্ষুর উপর সুন্দর মত পড়িতে 

প|রে। চক্ষে পলক পড়িবার উপায় থ।কিলে ধূলী ধূদর।দি পলকের 
নড়ন চড়নে নিদুরিত হইতে পারিত; কিন্তু মক্ষিকা-ক্ষু পলক-হীন 

হওয়।তে সে উপকার প।ইবার আশ! নাঈ, শ্থুতরাং পলক-নড়ন-শক্তির 

পরিবর্তে তাহ!কে চক্ষু পরিারের জন্য ছুই খানি অতিরিক্ত ক্ষুদ্র হস্ত 

দন করা হইয়াছে | মক্ষিকাগণ সে ছই খানি ক্ষু্র হত্ত সর্বদাই 
চক্ষের উপর আমমর্ষশ করে_ধূলি ধূদরদি পড়িবা মাত্র সেই হন্ত দ্বারা 

মুছিয়। ফেলে-_-এবং অবিলম্বে হত্ত দুখ।নি পরস্পর ঘর্ষণ করিয়। হস্ত সংলগ্ন 
ম॥ল| দূরে নিক্ষেপ করিয়। দের়। 

(৩) স্তম্ডিক্স স্পোন্ভাল্প লল্লিপুর্ণতাস্ব আলললাব্প বিপ্ব- 
হ্যাক ক্ল্ুলাক্ ক্রিকস্ণ- এই থান উপ হ্- 

প্রিয় পাঠক! এতগুলি কথ! বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তোমর। বুঝিতে 

প।রিবে যে, বিশ্বপতি মহ! বাদশ।র করুণ। ও দান সর্বদ্ধারী এবং বিশ্ব 

যাপক। তাছার করুণ। কেবল মান্তষের উপর সীমাবন্ধ নহে ॥। ব্অতি 

ক্ষর্র ও সামান্য পে।ক! ম।কড়, কীট পতঙেরও যাহ! কিছু আবশ্যক, 

তৎসমুধ॥্ তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে. পূর্ম।অ।য় তাহাদিগকেও দিয়াছেন। 

একটী প্রকাণ্ড হস্তভীকে ঘে আকারে অঙ্গ গ্রাত্যজ দিয় সর্ব জ্বলা 
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তি, 
করিয়াছেন সামান্য গোবর] গপে।ককেও তদন্তরূপ কসআকৃতি ও অঙ্গ 

প্রতাঙ্গে সুশে।ভিত করিয়াছেন । কোন পে।ক। মাকড়ই ম।গুষের জন্য 

ক্থ্ট নহে--বয়ং প্রত্যেক প্রানী তাহ।র নিজের জনাই শষ হইয়ছে। 

সষ্িকর্ত। তোম।দিগকে তোমাদের নিজের জন্যই স্থ্টি করিয়াছেন। দেখ 

স্থির গ্রারস্তে তুমি এমন কে।ন পদার্থ ছিলে না! বা এমন কোন 

সম্পর্ক ন| উপযে(গিত। র।খিতে ন!, যাহার জন্য তোমাকে উৎপর্ন 

কর।র প্রয়োজন ছিল। তে।মার ন্যায় অন।ন) পদ।থও কোন ব্যক্তি 

বা বস্তব অ।দশ)কত|য় বা স্বন্ধের অগ্জরে!ধে স্থষ্ট হয় নাই । বিশ্বগগতের 

সমস্ত গদ।থই আল্লংর করুণা-সাঁগরে ডুবিয়া রহিয়াছে । সেই সমুদ্রে 

তুমিও ডুগিয়। রাঁহয়াছ এনং পিপীলিকা, মশ্সিকা, পশু, পক্ষী, অস্বঃ হ্স্তী 

সমগ্তই ডুশিয়। আছে। তৎসমুদয়ের মধ্যে যে গুলি অপূর্ণ ও দুর্ল 

ত।হ।দিগকে পূর্ণ ৪ বধলব।নের জন্য উতদর্গ কর। হইয়!ছে--( উদ্দোশ্য 

এই যে, সমস্ত বস্ত তদ্রূপ শৃহ্খল।র মধ্য দিদা 

ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবে )। ভূতলস্থ 

হাবতীয় পদার্থের মধ্যে মানুষ পুর্ণ ৪ বলব।ন, 

লুতর|ং অধিকাংশ পরর্থ মানুষের জন্য উৎসর্ণিত হইয়। রহিয়াছে। 
ভূগর্ভের অন্যন্তরে এনং সমুদ্রের গভীর তলে, এমন বু পদর্থ আছে, 

যাহা মানুষের কে।ন হিতে লাগেনা, তথাপি'তৎসমুপয়ের বাহ্য আকৃতি 

ও আঅরভ্যন্তবিক গঠনের মধ্যে শিশ্বশিপ্লীর অপর করুণ! অনন্ত শিল্প- 

টনপুণ্য ও বিচিত্র ক।রুকার্ধ্য জাজ্জবল)ম।ন রহিয।ছে। বিশ্বজগতের সামান্য 

ও মহৎ প্রত্যেক বস্ত্র নির্শ।ণে স্ষ্টিকর্তার যে কি পরিমণে দয়? জ্ঞ/ন 

ও শিল্প-টনপুণ্য ব্যবহৃত হইয়াছে তাহ চিন্তা ও পর্যযালোচন। করিতে গেলে 

মাঁনন-শক্তি 'একেব।রে শ্রান্ত ও অক্ষম হইয়। পড়ে | স্থগ্িকর্ত।র জ্ঞ।ন- 

সমুদ্র সন্তরণ করিতে গির়! জ।নীগপ পরিশ্রত্ত হুইয়। পড়িয়াছেন । এ 
সকল কথ! বু শিস্ৃত। 

(৪) আলাতেল্প্র মস্ত পক্াশখই আআ ন্নব্রিক্স জন্যা 
স্স্ত হুশ্টুম্রাত্ডে-- এল হাল্সঞ্প।ক্ তস্াাক্ভা উদপপলব্ি 
_-এ কথ। মনে করিও না যে বিশ্ব জগতের সমপ্ত পদার্থই মানবের 
জন্য সৃষ্ট হুইয়াছে। তদ্রূপ বিবেচনা করিলে এই ফল হুগ যে, যখন 

দেখিতে প।ও যে, বন্থ পদার্থে মানবের কোন সান্ত নাই বরং কতক- 
্ ১৬ 

চ্ঙ্টির ক্রস্ববর্তনের 
উদগেশ 
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গুলি হইতে ক্ষতিই উৎপন্ন হুয়, তখন মানব এইরূপ অন্যায় প্রশ্ন করিয়া 
বসে যে_"'এই পদার্থ আল্লা .কেন করিয়।ছেন? মশ। পিপীলিক। 

মানুষকে বিরক্ত করে দেখিয়া বলিতে পারে উহ।দিগকে আল্ল। কেন 

স্থ্ন করিয়।ছেন? সর্পদংপনে মানষ মরে দেখি! বলিতে পারে উহা- 

পিগকে কেন সৃষ্টিকর্। বানাইর়।ছেন । বাছা হউক, গিপীলিক।গণও 

মান্তষকে দেখিয়। বালতে পারে--“হায়! স্ষ্টিকর্ত। মানুষকে কেন সৃষ্টি 

করিয়াছেন, মানুষের।ও বিন! কারণে আম।দিগকে পদদপিত করিয় 

হত্য। করে ।” মানুষও আবার পিপীলিকা] দেখিয়। এ প্রকর বিরক্কি- 

কর মস্ত প্রকাশ করে । (টী:২৮৪।) যাহা হউক, মুল কথা এই 
ঘষে, উপরি লিখিত কথ।গুলি হুদয়ঙ্গম করিতে প।রিলে তুমি কখনই নিজকে 

জগতের মধ্যে সর্বপ্রদ।ন জীব নপিয়া মনে করিতে প|রিণে না, এবং 

“জগতের সমস্ত পদরর্থ যে খোমার অন্য স্ৃষ্ট' এই ভ্রমও ত্ে।ম।র মনে 

থ|কিতে পারিবে না, তৎসঙ্গে এ প্রশ্নও মনে উঠিবে না যে, ,ষ।স্থাতে 

উপকার নাই তাহ। কেন স্যষ্ট হইয়াছে ? য।হ! হউক, ইহ! যখন বুঝিতে 

পগারিলে যে_পিপীলিক তোমার জন্য হ্ষ্ট নহে, তখন ইছ1ও বুঝিতে 

প।রিবে যে চন্দ্র, হূর্ধয, গ্রহ, নঙ্গত্র, তারক।, আকাশ, ফেরেশতা! ইত্যা দিও 

তে।মার জন্য স্থষ্ট নহে । যদিও এরূপ বছ পদার্থ হইতে তুমি উপকার 

পাইয়। থ।ক তথাপি ততৎসমুদয় তোম।র জন্য নহে । দেখ ভোমরা 

মক্ষিক। হইতে অনেক উপকার পাও- কোন স্থানে দুর্ণদ্ধ উৎপন্ন হইলে 

মক্ষিক।গুলি আসিয়া তথা হইতে দুর্গন্ধের মূল কারণ বন্তগুপি চুষিযা 

লয়; তঙ্জন্যই দুর্গন্ধ হু।স পায়। মক্ষিকাগণ যদিও বিরক্তি-গ্ছনক ছুর্ন্ধ 

দুর করিগ|! তোম|দের উপকার করে তথাপি উচ্ভার! তোম।দের জন্য 

কষ্ট নহে । দেখ-.মাংসবিক্রেতার দোকানে মক্ষিকাগণ প্রচুর পরিমাণে 

ম।ংস-রস ও রক্তবিন্দু খ।ইতে পায়। এস্থলে মাংসবিক্রেত। হইতে মক্ষিক! 

উপক।র পয বলিয়া ইহা মনে করিতে পার না যে মক্ষিকার জন্যই 

কসায়ীর স্যটি হইয়।ছে বা মক্ষিকার জন্যই সে পৌোক!ন খুলিয়া থাকে । 

মাছিকে আহ।র দ্বিতে কমায়ী প্রত্যহ দোকান খুলে এই বিবেচনাচী, 

আর তোমার জন্য হূর্ধা প্রত্যহ আক।শে উঠে এই বিশ্বাসটী উভরই 

টাক।--২৮৪ । এই টীকাচিহ পর্যাস্ত পারার প্রথম অংশটী মুলগরস্থে পূর্বববত্তাঁ গ্যার! 

ছুইটার উপরে স্তারকাচিহিঙ স্থানে ছিল। শৃঙ্খলার জন) স্থান প্রবর্তন কর! হইল। 

নী€ 
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সান ভ্রম-বূণ?। বে লধরে মাছি, কণদীর গোকান হইতে রক্রবিশ্ 
ও মংস-রম পেট পৃরিরা অ।ঙ!র করিতে থাকে, তখন হয়তো! কস।মী 
অন। কাধে বা ভিন্ন চিন্তায় নিমগ্র খকিতে পারে। মাছিগুলি অদ্য, 

খাটতে পাল) কিনা খাষ্টনা মরিতেছে, লে চিন্তা হয়ছে! ত।হার মন 

পর্যন্ত স্পর্ণ করিতে পারেনা । যদিও দোক!ণের অনাবশ)ক পদার্ধই 

ম।ছিন জীবিক। এবং উহ! অ[হ!র করিয়াই উহ।র! প্রথণ ধারণ করে 

"এক হিলাবে কদায়ীর অগ্গ্রহেই মির জাবন বাত্র। নির্ব।হ হয়-__ 

তথ|পি কলামী কিন্তু দে দিকে খেয়।লও করে না। তাহার দে।কান 

খোল।র উদ্দেশ্য মক্ষিক।-প।পন নহে--ত।হ!র দোক।ন পোলার উদ্দেশা 

অন্য গ্রকর। এগন হৃুর্ষেতর সম্ঙ্গে ভাবি! দেখ-সে ম্বীর গ্রন্থুর 
অ।দেশ মত গগন-মার্গে মণ করিতেছে । ত্রমেও সে তে।মদের কথ! 

মনে করে ন।! যদিও হুর্যোর অ।পোকে তোমাদের চক্ষে দৃষ্টিগষমত] 

জন্মে এবং তাহ।গই রৌদ্র মুন্বিকার মশো সম-শীতোষ্ত। ও সম-শুকদ্র্তার 
'আবির্ভ।ণ হয় এ৭ং তজ্জনাই বীঙ্গ হইতে অঙ্কর বৃক্ষ ও ফল পৃষ্প 

উৎপন্ন হয এবং চোম।দের আহার কার্য নির্বাহিত হইয়] থাকে তণাপি 

সে হৃর্য, তোমার কিহইণ-_কি ন| হইল- দে দিকে দৃকপাতও করে 
না! । শুর্ধা, আপন মনে নিদ্ধের কর্তব্য করিয়। ষ|ইতেছে। হৃুর্বের 

মায় আরও বছ জো|তিষ্ক আছে, তাহা হইতেও অ।স।দের উপক্।র 

ছয় বটে কিন্তু তই বণশিধা তাচ|৫1| আমদের কাজ করিতে সৃষ্ট নহে। 

তৎ্যতীত আরও এমন অমংখ্য পদার্থ আছে যাহা] হইতে আমর! 

কিছু মাত্র উপক!র গাই না অথব! তাহার সঙ্গে অ।মাদের কোন 

এল|ক। বা বাধ্য বাধকত। নই। 

সম্পদের অপব্যবস্থার-_ উদাহরণ সঙ বর্ণনা--যে সকল পদার্থ 
হইতে মনপের কোন উপক।র প্রাপ্তি ঘটে না ব! যাহাদের সঙ্গে 

সানবের কোন সম্বন্ধ ব। এলাকা নাই কৃতজ্ঞতত।র অর্ণ বর্ণনা করিতে 

গিয়াঃ তদ্জূপ পদের গুপ-ধর্মম প্রদর্শন করাতে আমাদের কোনই লান্ত 
মাই। যে সকল পদার্থের সঙ্গে মানবের এলাকা ও বাধা বাধকতা 
আছে তাহ।দেরও সংখ্যা এত অধিক যে, সমত্তের কথ! বলাই অসম্ভব । 

করেকটী গ্রণ।ন প্রধ।ৰ ঘনিষ্ঠ পদার্থের কখ! বলা বাইতেছে। 

৯৬ গুথষ 



শোকর ( কৃতজ্ঞতা) ] ১৩৩০৭ সনিলিলাওা গু ত্য হয 
চি 

প্রথম ধর তোমার চক্ষু-_ইহ! ছুটী কারের জনা ল্য হইয়াছে । 
(১) ইহার সাহায্যে তুমি অভাবমোচনের পথ চিনিতে পার--কোন্ পদার্থ 

তোমার কাজে লাগে-কোন্ পদার্থ দ্বারা তোমার কার্ধোঙ্ধার হইতে 
পারে তাহা চিনিয্া লইতে পার। (২) চক্ষুর সাহাধ্যে স্ষ্টিকর্তার 

'আশ্চপ্য শিল্প-নৈপুপ্য ও বিচিত্র কারুকার্য পর্যবেক্ষণ পূর্বক তীহার 

অনন্ত মহিম। ও অদ্ভূত ক্ষমতা জনিয়া লইতে পার! যায় । কিন্তু সেই 
চন্ষু দ্বার কে।ন পর্্রীর প্রতি দর্শন করিলে, চক্ষু ষে তোমার একটী 
প্রধ।ন সম্পদ, তাহার পন্যনহার কর! হইবে । এখন পুনরায় বুঝিয়া 

দেখ, স্ুর্ধ্য-কিরণের প্রভাবেই তুমি দেখিতে পাও --নুর্য্যের আলোক না 

পড়িলে তুমি দেখিতে পাইতে না ।& আবার দেখ, আকাশের মধ্যে হ্যা 

থ।কে; তুমি9 পৃথিবীর উপর গড়ায়! দর্শন কাধ্য করিয়া থাক-_পৃথিবীর 
অভাবে তুমি থাকিতে পারিতে নাঁ। সুর্যের কারণে যে দিবা রজনী 

ঘটে ভাহা! কেবল আকাশ ও পৃথিবীর উপরেই প্রকাশ পান । এখন দেখ, 

পরনারীর প্রতি এক বার দর্শন করিলে চক্ষুবূপ ধনের যেরূপ 'অপব্যব্ধার 

করা হয়, শুর্যযালে।করূপ সম্পর্দেরও তদ্রূপ অপব্যবহার কর] হয়, এমন 

কি সুর্য এবং তৎসঙ্গে ভূমগডুল, গগনমগ্ডুল সমস্ত সম্পদেরই অপব্যসার 
কর! ভুইলা খাকে । এই জন্য হুদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে-_-“যে ব্যক্তি 

পাগ করে তাহ।র উপর জমীন ও অছমন পিকার দিয় থাকে |” 

তাহার পর হৃস্ত নশ্বন্ধে বিবেচনা কর। হস্তের সাহ!য্যে তুমি নিজের 

কাম করিতে পার--মুখে আহার তুলিয়া দাও, খপ্রিদ্ ও আঅপনিত্র বন্ত 

দূর কর, এইরূপ নান! কার্ধা সম্পাদন জনা করুণামর্ন তোমাকে ভম্ত 

দিয়াছেন। হম্তও তোমার জন্য একটী উৎকৃপ্ সম্পদ । সেই হস্তে পাপ 

কার্ধ্য করিলে উদ্ত সম্পদের অপব্যবহার করা হইবে । এমন কি দক্ষিণ 

হস্ত দ্বারা “আনদত্ত'ঁ করিলে বা বাম ভস্তে কোর্আন শরীফ ধরিলেও 
হন্তের অপব্যবন্ধার কর! হয়। ইহার কারণ এই যে মহাপ্রভু “আদল' 

ব1 স্থুবিচার পছন্দ করেন । উন্তমের জন্য উত্তম এবং অধমের জন্য 

অধম বস্ত ব্যবহার কর! বিচারের অন্তর্গত । ইহা সচরাচর দেখা যায় 

ষে, ছুই হস্তের মধ্যে দক্ষিণহত্ত থানি বাম হস্ত অপেক্ষা বলবান হুইয়া 

থাকে । এ পার্থক্য জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায়। এই কারণে দক্ষিণ 
হত্ত উত্তম ও বাম হত্তড অধম। আবার দেখ, তোমাদের কার্ষের মধ্যেও 

১৩ ৯৭ 



স্লে্ডাকা। প্্প শখ ক্রি, ১৩৩৮ . [ দ্বিতী'ু গরচ্ছেদ 

উত্তম ও মধ্যম ছুই প্রকার কাধ্য আছে, যে সকল' কাধ উত্তম তাহ। 

দক্ষিণ হস্তে এবং অধমগুলি বম তত্তে করা কর্তশ্য । তাহাতে খিচার 

পূর্বাক কাজ ক্করা হয়। মাগ্ষকেই শিচার পূর্বক কার্ধ) করিতে হয়। 

বিচার পূর্নিক কান্দ ক।য করা ও চলা ফির মানুষের ব্যৎসায় । ক।জ কর্ণ 

হইতে বিচার শেপ পাকলে তৎসমুদয় ইতর জন্তুর আচরণের ন্যায় হইয়! 

পড়ে। সছুদ্দেশ্যের সহিত বিচ।র পূর্বক ক।ম কর! আল্ল। ভাগ বাসেন । 

€কবল। অর্ণ।ৎ গৌরব।ন্বিত দিকে মুখ করিয়া থুকু ফেগিলে, 

কেলা' ও দিক্ রূপ পদার্থের অপব)বহার কর] তয়। গৌরব বিষয়ে 

চ।রি ধিক সমান নহে। তে।মদের কল্য।ণ ও উৎকর্ষ বিপান জন্য 

ষ্টরিকর্ত। চরিটী দিকের মধ্যে এক _নির্দিষ্ট দিকৃকে গৌরব মগ্ডিত করি- 

যছেন। এনাদৎ কালে শেই দিকে যুখ স্থ(পন করিলে তোমর। মনে 

শ।ন্কি ও আরাম পাতে প।রিবে। 

তোমাদের জন্য জঘন্য কার্য;ও আছে, যখ|-বাহ্য যাওয়া, থুক 

ফেল।, এ৭ং উত্তম কার্ধ/9 অ।ছে, যথখ|-ওদু করা, নমঞ্জ পড়া; এই 

উভম্ব শ্রেরীর কার্য সমান ভাপিয়1! করিতে থাকিলে পশ্ড তুল্য জীন 

য।পন কন! হইবে এবং বুদ্ধিদপ অমুলা ধন যাহ। হইতে বিচার ও শিল্প 

কৌশন প।ওয়। যায় তাহ।র অপন্যবহ।র করা হইবে। 

এইরূপ শিনা কারণে বৃক্ষের শাখা বা পুষ্প-কলিক। ছিব করিলে 

হস্ত ও বৃক্ষ উভয়ের অপব্যনহ।র কর হঈবে। স্ষ্টিকর্ত বৃক্ষ তৃষ্টি করিয়াছেন 

তাহ। হইতে শাখ| পল্লব উৎপন্ন করি] থাকেন বৃক্ষ-দেহের মণে) সুক্ষ 

কুপন শিরা-হৃআ বিতানিত করিয়া র।খিয়াছেন। সেই শিরা-হত্র-পথে বৃষ, 

শ্রী দেচের গে।ষণে।পষে।গী আহ।ধ্-রপ আকর্ষণ পূর্বক শাখ। প্রশ।খ। 

পর্সাস্ত প্রেরণ করে স্থৃতর।ং বৃক্ষ দেহ ক্রমশ, পুর্ণত।র দিকে অগ্রসর ভইতে 

থাকে। তুমি যদি ড!ক।তি করিস, বৃক্ষের শাখ। পল্পণ ছি ডড়য়! লও, 

তবে তস্ত ও বুক্ষ উভ/য়ধই অপব্যব্র কর! হইণে। কিন্তু তোমর! 

পূর্ণতার ধিকে অগ্রসর হুইবার পথে তোমাদের কোন কঠিন অভাব 

মোচন যাঁদ শখ পল্লণ ছেদন কর তেও উহ।দের অপব্যবহার কর। 

হঈটবে না বরং রুতজ্ঞহ।ই প্রকাশ পাইবে । মান+, শ্রেষ্ঠ জীব) ইহাদের 

জআভাব মোচন ও পুণঠা-বিধানের জন্য সৃষ্টিকর্তা বৃক্ষের উন্নতি উৎসর্গ 

করয়।ছেন। অপূর্ণ পদর্থকে পূর্ণ পদার্থে সমর্পা করতঃ উল্লজির দিক 
৯৮ 



শোকর (কৃতজ্ঞতা ) ] "১৩৩৯ পা শল্তিত্র!ঞ €প স জে 

টি 
প্রেরণ করা শিশ্বরাজোর একটী শ্রেষ্ঠ সৃবিচার 1১ টীঃ২৮৫ ) কিন্তু 

নিতান্ত জ্গ|বে পাঁড়য়।ও যদ্বি অপর ব্যক্তির 
এ হিরক্ষ(র তত্ব 

অধিকার-ভূক্ত বৃক্ষ হইতে শাণা পল্লব ছি'ড়িগা লও ক্রমবিবর্তনবাদ 

তথাপি শে।কর ( ক্ৃতজ্ঞত! ) গ্রক।শ না পাইয়া (অ.যা.%র ক্ষয়) 

অকুৃতঙ৩1ই প্রকাশ পাইপে । কেনন! & বৃষ বাছ।র অধিকারতুক্ত আছে, 

অগ্রে তাহ!রই অভাব মোচন হওয়। প্র সঙ্গত। 

প্রকৃত বিশ্বজগতের সমস্ত বস্তই সেই মহা পাদশা আল্লার অধিকৃত । 

মনুষ্য মাত্রেই ঠাছারদস। শ্রতৃর কে।ন পদর্থের উপর দাসের অধিক 

ন।ই। তথাপি মনে কর, ভূঙপ যেন এক্খ।নি 

'দপ্তরপ।ন'-_-মহ। প্রভু তাহার দালগণের সঙ্মুণে 

উহা বিছাইয়! দিয়া সর্ববিধ ভেগগ্য বস্ত্র ৬ছুপরি স।জাইয়। বু।খিয়।ছেন। 

মগ্ষঃগণ সেই দন্তরখ।নে তভোঙ্গনে বদিয়।ছ । যদিও কে)নও ব্যক্তি 

ভূঙলরূপ দস্তখ|নে স্থাপিত পৰ।রের মালেক নহে-বিশ্বগতি মহা বাদ্দশ|ই 

বাস্তবিক ,মালেক-_-ঠথ।পি এ কথ।টী বুঝিয়া রাখ যে, এক লে।কৃমাঁয় ' 

কমিউনি্মতবাৰ 

টীকা-২৮৫। গ্রঙোক পদকে পূর্ণ ছল্লাত দন কগা এবং কাম উনত 
দানে কৃপণ না ক্। বিশ্বপাঠর পরম মুবিচ।র। ই, জগতের পর্বস্র জাজ্ছল)মান্ 
দেখা যায়। দেখ-্কর্শ বালুষ্কণাকে সরদ কর্দামে পগিণত কগাহ্। পরপ ক্ধীম 

কর্কশ বালুকাকণার উন্নাত7; এবং পগিফার জল, বালু+ার মধ্যে মখি১ হজ] রাস।য়,ণ ক 

পরিবর্তনে রন পগিণত ১ওয়া আদিম জলের উন্নঠ। এ রন ও কর্দমাংশ, তৃপতিত বজ, 

মধ্যে প্রবেশ করপা ক্রদঘোন্রতি পাইথা অঙ্কিত, বন্ধিত. পুষ্পিণ ফলিঠ &র | গরে 
ভূণ বৃক্ষাদির প্রভোক পাগণতি অথাৎ দও, পাখা, গলপ, ফল।দিঃ শোক] মকড় ৭ 
ছ।(গন গবা। প্র।ণীর উদর হহ্,। ভাঙা দিগকে বদ্ধিঠ কর* পৃণাবয়বে আ।শ্য়ন করে। 

আআ, এ সঞ্চল প্রাণী মানু'ষর খা।পাপে উদগন্থ হইয| সপ দেহে বপবুদ্ধ বর্ষ 
বা্ধত করে। সর্ব প্রপমে "ষ পরিফাগ জল ছিল ৩1%াই ওউন্ন» হুইয়। কর্দম মধ্যে 
রস প্ধপে পঞ্গিণঠ হুগ। পরে ঠাহা তৃপাদির দহ শিশ্মাণ করে। তৃণ|ি আবাগ ছগগলা|দ 
কর্তৃ ভূক্ত &$য়া হাহদের শরা? গঠন করে | ছাগলাদ গুণী মগুষ। জ্তক ভুক্ত হর] 

চরম উন্নতি প্রাপ্তে মনুষ্যের বল। বাঁষ। বুদ্ধি ছন্মাহয়া তর | মষেগ! খাব]৭ বল-বুদধ 

প্রভাতে শিল্প ও [বিজ্ঞান ভ্রমে কন্ঠ আশ্চর্য) কাব্য করিয়। মানব সমাঞ্ের ক উগ্নতি 

করিতেছে । যাঁধা হউক, একটী অপূর্ণ পদ পর উন্নত গ্দাথের মধে। ভুক্ত হইয় 
ক্রমোত্রতি প্রাপ্ত হইতেছে । ইঞাতে পদার্থের মধ্য, পঞগল্পদ্দের আপভ্তি এবং মিল.ন 

স্থষ্টিকর্তার অনুগ্রহ সুন্প! লক্ষিত হন্গ। যাহ £উক উৎকৃষ্ট বস্তু অণকৃষ্টকে আদরের 
সছিত নিজের অও্ভূক্ত করি! লহলে উৎকৃষ্টের আরও উঠতি ংয়ঃ এই বুঝকে গতি 
মুলক মিলনের বুঝ বলে। রয়ুরেণে জিস্ত নিশ্মম ধ্বংসকর মড 116১1800100 11601 
প্রচলি5 আছে। ভাঞাণ। বলে 37159] ০ 035 165556 অর্থ,ৎ উৎকৃষ্ট ও উ' যুঅহই 

টিশিবে আর অপকৃষ্ট ধিপাশ পাইবে 1" এই গন) ইযুগেপে উৎকৃষ্ট গাতি অপকৃ্ জাঠিতক 
সংার ও গণ করিখা বড় হহতে বান্ত হইয়।ছে। 

৪ 



ক্ে ভাগাট স্পস্শ জ্যন্পি ১৭৩০৪৪৬ [ ছিতীয় পরিচ্ছেষ 

টি ই 
ক।হার৪ পেট পুরিতে পারে না। এক তলোঁকৃম তুলিয়া লইলে আর 

একটা লইবার প্রদ্থেনেজেন হুয়। এমন অবস্থায় যে ব্যক্তি যে লোক্ম। 

হ|তে তুলিয়। লইয়াছে বা মুখে দিবার উপযুক্ত করিয়া লঈয়াছে তাহা 
কাড়িয়া খাওয়। "পরের উচিত নহে। কোন ব্যক্তি আহারের জন্য যাহ! 

ধরিয়ছে ত।হ।কে সেই ব্যক্তির অধিকরভুক্ত বল! বায়। এইরূপ ভোজনে 

উপবিষ্ট লোকের মধ্যে যদি কেহ “সাপারণ দস্তরখান' তইতে থাদ্য দ্রব্য 

সরাইয়। এমন স্থানে রাখে যে তথায় অনোর ভাত বাড়ঈবার উপায় 

নাই, তবে তেমন ভাবে রক্ষকের ব্যবহার নিতান্তই গহিত হটবে। 

ইহসংসারে নিজের অভাবমোচনে য্টুকু ধনের আবশ্যক তদপেক্ষ। ধিক 
ধন, পর অভাবগ্রন্ত লোকের সম্মুখ হইতে সর।ইয। ল।কৃমে বা গোল।য় 

পুরিয়। রাখা বা ম।চীর নীচে পুতিয়! রাখাও তদ্বূপ গঠিত । নিজের 
'আভাব-মোচনের পর উদৃবৃত্ত পন অপর অভাবী লোকের মধ্যে বিল।ইয়। 

দিবার আদেশ, প্রচলিত অ।ইনে ব! প্রকাশ্য ফংওয়। শ!ন্সের বিধানে 

ন।ই। তাহার কারপ এই যে অ।বশ্যকতার সীমা নির্ণয় কর! বড 

ছফর। কি পরিমাণ ধনে এক জনের অভাব ঘুিশ্চে পারে তাতা জান। 

বাম ন।। ্মভাব-মোচনের পর, যে ধন উরদ্বৃন্ত রহিবে তাহ। অপরে 

লইতে পারিবে বলিয়া অ।ইন করিলে মহা হট্টগোল বাধিত । শখন 
কেহ বলিত অমুকের এত ধনের প্রয়োঞ্রন নাই। এই বলিয়! তাহার 

ধন কাড়িয়া লইত। সমাজ-স্থিতির অনুরোধে তদ্রূপ বিধান পরিত্যাগ 

কর! হুইয়াছে। কিন্তু প্নিত্যাগ করিয়াও ভাল কাজ করা হয় নাই। 

ইহা বিশ্ব-পতির ফেকৃমৎ মূলক আদিম উদ্দ্েশোর বিপরীত হইয্লাছে। কেননা 
তিনি ধন জম! করিয়া! বান্ধিয়া রাখিতে নিষেধ করিতেছেন । 

ধন দওলতের মধ্যে বিশেষ করির1 খাদ্য শস্য আদি আবদ্ধ রাগ। 

আল্ল।র বড়ই অপ্রিয় কার্ধয-_-কেনন। এই খ।দা শস্যই মানুষের জীবনে ।পায়। 
“চুপ্রপ্য হুইণে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিব” এই উদ্দেশ্যে ষে ব্যক্তি খাদ্য 

শস্য গোল।-বন্দ করিয়া! আবদ্ধ রাখে সে ব্যস্ত 
খাদ্যশসা ওন্বর্ণ বৌপ্য 

আবন্ধ রাখ! হাম আল্ল।র অভিশ।পগ্রস্ত । এমন কি ষে ব্যবসান্নী 

রন ব্যক্তি খাদ্য শস্য ধার দিয়। “দেড়ী' কি *ছুনা 

আদায় করে সে ব্যক্তিও অভিশপ্ত । ইহার কাঞসপ এই যে, খাদ্য 

শস্য সমাজ-রূপ €দহের বল। শস্যের ক্রপ্ন ধিক্রর করিতে গেলে সেই 
উড ও 



॥ ্ 
শেকর ( কৃতজ্ঞত! ) ] ১৩৪১ গপন্তিলাঞ। পু ব্ঞ 

টিং 
বল আটক রাখিতে হুয়--খাঁদ্য শন্য অবাধে সর্ধত্র গ্রচলিত র।খিবান 

বন্োবস্ত কর! বাঞ্চনীয় । এক ন্তনে গোলাবন্দি করিয়। র।থিলে অভা বগ্রন্ত 

স্কানে শীঘ্র পন্ন'ছিতে পারে না । ম্বর্ণ রৌপ্য বউ 

আবদ্ধ রাখাও হারাম। ছুইটী উদ্দেশ্য সম্প।দনের বাছন_ স্বর্ণ রৌপ]। 

জন্য মহাপ্রভু ত্বরণ রৌপ্যকে একটী কৌশল করিয়। সিসি? 
কজন করিয়াছেন। প্রথম উদ্দেশ্য উহার সাহায্যে আবশ্যকীয় পদার্থের 

মূল্য নির্ণয় করা। একট অশ্বের বিনিময়ে কয়টী ছাগল পাওয়| যায় বা 

একটী ছাগলের বদলে কয়খানি বস্ত্র মিলে তাহা লোকে প্রথমে স্থির 

করিতে পারে না । কিন্তু রূপ আবশ্যকীয় দ্রব্যের বিনিময় কর। সংসারে 

নিতান্ত প্রয়োজন । আবশ্যকীয় দ্রব্য নান। প্রকার এবং তৎসমুদয় দ্রব্য, 

একজনকে অন্যের নিকট [বিনিময়ে আদান প্রদান করা প্রায় মদ সর্বদ। 

আবশ্যক হয়। এই বিনিময় কার্যে পদার্ধের মূল্য নির্ণয় কার্িয়া দিবার 

অন্য সম।জে এক জন শিচক্ষপ বিচারককে সর্বদার জন্য নিযুক্ত রাখিতে 

হইত । এবং ভবাহার কার্ধ্যও বন বিস্তৃত হইত। বিশ্বপতি অতি সহজ 

কৌশলে সেই মূল্য নির্ণয় কার্য নির্বাহের জন্য স্বর্ণ রৌপ্যের স্টটি 
করিয়/ছেন। ফল কথা, মঙ্থষ্য সমাজে প্রত্যেক পদার্থের মুল্য নিণয়ে, 

ত্বর্ণ রৌপ্য) বিচক্ষণ বিচারকের কার্য করিতেছে । যে ব্যক্তি সেই স্বর্ণ 

রৌপ্যকে বাকৃন মধ্যে বর্ধ করিয়া! বা মাটীর মধ্যে পুতিন রাখে, পে 
যেন, সেই বিচারককে বন্দী করিয়া র।খিল বুঝিতে হইবে। যেব্যক্রি 

খবর বা] রৌপ্য দ্বারা জলপাত্র বা পান পাত্র প্রস্তুত করে সেযেন সমাজের 

সেই শ্রেষ্ঠ বিচারককে নিকৃষ্ট জলবাহী বানাইয়া! রাখিল বুঝিতে হইবে । 

জলপাত্র বা পানপাত্র মৃত্তিকা বা তা হইতে প্রস্তত হইতে পারে। 

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য _-জন-মনোরঞ্জন করা। মানবের মনোরঞীন মানসে স্ৃষ্টি- 
কর্তধ। ম্ব্ণ রৌপ্যকে এক চমৎকার কৌশল স্বরূপ প্রস্তুত করিয়াছেন । 

এই ছুই ধাতুকে আল্লা মনোহর রত্ব ত্ববূপ স্ষ্ট্ি করিয়ছেন। নর নারী 
সকলেই উহা! পাইতে ভাঙলব!সে। এই কারণে তৎ পরিবর্তে যে কোন 

পদ পাওয়া যায়। ত্াতী কাপড় প্রস্তত করে--কাঁপড় তাহার হাতে 

থাকে, কিন্তু তাহার ঘরে আহারের চ।উলের অভাব হয়; কৃষক ধান্যের 

আবাদ করে-_-চাউল তাহার হাতে প্রচুর পরিম!ণে থাকে, অথচ তাহার 

কাপড়ের প্রশ্নোন না৷ থাকিলে নিজের চাউল দিয়া তাতীর কাপড় লইতে 

১৬১ 



রী 

স্পৌন্ডাপ্যস্পিস্ণকমশি ১৩৪, ছিতীয় পরিচ্ছেদ 
ঠ 

সম্মত হয়না । এই জন্য সৃষ্টিকর্তা ন্বর্ণ রৌপ)কফে সর্বপ্রনমনোহর করিয়া- 
ছেন। সফলেই আপন মাপন দ্রব্যের বিনিময়ে লোত্তনীধ স্বর্ণ শৌপ্য 

লইনভে আগ্রহ করি) থকে । এই কৌশনের গ্রভ।বেই মানব-সমাজে 

ক্রয় বিক্রয়--অ।দান প্রদান গ্রথ। 'গ্রচপিত রহিয়।ছে। বিশেষ বিবেচন। 

করিয়া দেখিংপ ইঠা সুন্দর মত বুঝিতে পর! যায় যে, স্বর্ণ রৌপ্য 

সাক্ষাৎ সঙ্বন্ধে কে।ন অভাব মে।চনই করিতে পারে না। ক্ষুধা হইলে 
কেহই উহা খাইতে পরে না, আগার উহ। খাইলেও ন্বুধা দুর হয় না; 

বরং পীড়। জন্মে। স্ব কোপ) দ্বারা 'এই কার্ধ)টুকু সম্পাদিত হয় ষে, 

উহ।র বিনিময়ে ক্ষুধা নিবারণের উপষে।গী খাদ্য পাওয়া ফ।ইতে পারে। 

ফল কথা, 'অনান নিবারণের উপযুক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিঘ। দেওয়।ই স্বর্ণ 

রোৌপ্যের কাজ। এই কারণে যি কেহ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ্বণের 

পবিশর্তে শ্বশ ও বৌগোর বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয় পিক্রয়ের কারবার থোলে, 

তবে আল্াার উদ্দেশের বিপরীত বলিয়া অন্যায় কয হইবে। অভাব- 

মে।চনে|পথে।গী দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিতে খর্ণ বৌপো]র যে ক্ষমতা আছে, শুদ্রূপ 

কারবরে তাখ।দিগকে স্ব স্ব ক্ষমত।শূন) কর। হয়) স্থৃতরাং যেউদ্দেশা সাধনের 
নিমিত্ত স্থষ্টিকর্তা সে।না রূপ স্থৃষ্টি করিয়/ছেন, তাহ! হইতে উহাদিগকে 

নিন্ম। করিয়। রাখ। হয়। ( এই জন্য শপীমতে ( ধর্মশ।স্ত্রে) সোন। চান্দীর 

বদণে সোন। রূপার ক।রন।র করা নির্িদ্দ হইয়াছে |) সেই (নযেধের মূল 

কারণ হতে! তোমরা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। এইরূপ শরীঅতের 
প্রতোক লিধানের যৌক্তিকত! ও আবশ/কতার- মন্দ ব্যাখা! করা যায়। 

শরীঅতের বিধান অযৌক্তিক বা উদ্দেশ্যহীন নহে । যাহ। হউক, 
ধর্মশ।স্ত্ের কেন বিধানকে অযৌক্তিক বা উদ্দেশ্যহীনণ বাঁপয়া কখনই মনে 

করিও না), বরং বিধানটী যেরূপ হওয়া আবশ)ক 

শীতের বিখান ঠিক সেই প্রকারই হইয়াছে । তবে কতকগুলি 
সাধারণের অন্য 
গিলে বিষয়ের মধ্যে উদ্দেশ্য এত সুঙ্ ও হেকমত এত 

কিন্ত ধর্মপথে গধ- বিঞ্ড়িত য পয়গম্বর লে।ক ব্যতীত অন্য তাহ 

মোক ৪. আনিতে পারে স| । আর কতকগুলি বিষের 
ছেকমণতের শুন ও 

গুপ্ত ভধ্যে পূর্ণ । উদ্দেশ্য ও হেকমৎ এত খপ্ত যে পরিপন্ত আলেম 
লোক ভিন্ন লধারণ আলেম তাহা বুঝিতে পারে 

না। .ষে সকল আলেম পরিপক্ক নহে, তাহ!ধিগকে অন্য পরিপক্ক আলেমের 
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ঠা 
পদান্থসরণ কর্রতে হয় । অপরিপন্ক আলেম প্রায় সাধারণ লেকেরই 

তুল্য । সাধারণ ব্যবস্থ।শান্কে ষে কর্ম্মকে অপ্রির বল! হইয়াছে, তাহ।কে 

ুক্মদশী আলেমগণ হ।র1য বিবেচনা করেন। এক জন জ্ঞানী আলেম 

ভ্রম বশতঃ প্রথমে স্বীয় বম পদ স্তুতার মধ্যে স্থাপন করিয়।ছিলেন, সেই 

ক্রেটার প্রয়শ্চিন্ত করিতে তিনি কয়েক বস্ত! গোধুম গরীব ৪ঃশীর মধ্ো 
বিতরণ করিগ|ছিলেন | কিন্তু বাপ্জে লোকের তন্দরপ ক্রটীকে আদৌক্র্টী 

বলিয়। ধর! হন্দ না| কেন বাজে শোক বিন! কারণে বৃক্ষের শ।খা 

ভাা্গলে বাকাব! শরীফের দিকে থুক্ ফেণিলে, কিনব! বাম হস্তে কোরআন 

শরীফ,ধ।রণ করিলে আমগা তত অপ্রিয় বলিঘ্না ধরি না। কিন্তু কোন 
বিশিষ্ট জ্ঞনী লোক হুঈটতে এ গ্রকার ক্রটী প্রক!শ পাইলে আমাদের 

দৃষ্টিতে অতীব কঠোর অপ্রিয় বপিয়! ৰাপে । কাজ কর্শে ক্রুটা ও 

পেঅ।দনী কেবল বাজে লোক হুউতেই প্রান ঘটে । তাভার কারণ এই 

যে তাহ।র। সংস্বতাবের পৃণুতার দিকে অগ্রসর হইবার পথ পায় নই; 

টৈশব কাল হইতে এখনও তাছ।র। পশুর ন্যান্ন জীপন য।পন করিয়া 

থাকে; কোন ক।জ তাহু।র! শিচার পূর্বক করিতে পারেনা । স্থ্িকর্ত। 

আলল্ল/ কি অভিপ্রায়ে কে|ন্ কার্য কিরূপ কৌশছে নির্বাহ করিহঠেছেন, 

ত।হ।র হুমম তত্ব তাহার জানে না। যে সকল মুর্খ পেক বড়বড় 

গহিত ক।জ করে, তাহাদিগকে স।ম।না ক্রটীর জন্য নিন্দ। করিলে কি 

ফল? যর্দকে।ন মুর্খ লেক এক জন স্বধীন ব্যাক্তিকে বাঞ্ধিয়৷ অ|নিয়] 

ঠিক জুমার নমার্দের আজ।নের সময়ে ধিরুয় করে, তবে আজনের 

সমগ্জে সেনিক্রম করিল বঝলিজা ত|হ।কে তিরঙ্ক।র কগাবৃখা । কেনন। 

তৎক।লে ব্রর বিক্র॥ কর। আশাই অপ্রধ কার্ধ)। কিন্তু ত্বাধান ব্যন্তিকে 

বন্দী করিয়া পিক্রঃ করা একটী গুরুতর পাপ। ঘেব্যক্তি গুরুতর পা 

করে, তাহ|কে সামনা ক্রুটীর জন্যঞ্ধমক দেওয়। বৃথা । এইরূপ পশ্চিম 

দিকে পিঠ করিক। ব।ছ্যে বসা অপ্রিন্ন। কিন্তু যে বাক্তি মছ্ধেদে 

মেহবাৰের মধ্যে পশ্চিন দিকে পিঠ কররিগ। ঝছায করিয়াছে, তাহাকে 

“পশ্চিম দিকে পিঠ করিয়। বাহ) করিল বলিক! ধমক দেওয়া বৃথা! । পশ্চিম 

মুখে বাহ্য করা একটা ক্রটা, কিন্তু মছজেদের মধ্যে বাহ্যে যাওয়া পাপ 
আবার মেহরাবের মপ্যে বাছা করা তদপেক্ষ! গুরুতর পাপ । যা] 

হন্টক, সাধারণ ন্মোকের ত্রটী, উপেক্ষার চক্ষে দর্শন করিতে পার। ধায় । 
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ত।হাদের জন্য বাবস্থ।'শাস্ত্বের আদেশগুলি নিতান্ত সহজ ও সদয় ভাবে 

কর! হইয়াছে । পরকালের ৯ন্নতিপথে গমনো।তসুক ব্যক্তিদিগকে সাধারণ 

ব্যবস্থাশ।স্ব্ের প্রকাশ্য বিধ!নে সন্তষ্ট থাকা প্রচুর নহে-তাহাদিগকে 

হেকৃমতের শ্ৃক্ম উদ্দেশ্য চিনিয়া বিচার পূর্বক কাধ্য কর! কর্তীব্য। তদ্রপে 

কার্য করিবার অভ্যাস জমাইয়া লইলে ফেরেশতার সমন উন্নতি পাইতে 

পার। যায় । কিন্তু যাহার! তদ্রূপ সতর্কতার সঠিত কার্যা ন! করিয়! 

শিথিণতা অপলম্বন করে, তাহারা পশু ও বাজে লোকের শ্রেণীতেই রছিয়। 

বায়-উল্লর পথে চলিতে স্থান পায় না। 

মানবের সম্পদ ও বিপদের ক্রমিক শ্রেণী বিভাগ--পাঠক ! 
জানিয়। রাখ, চারি প্রকার পদাণকে স্থষ্টিকপ্ভা, মানুষের ভাগ্যের 

সচছিত জড়িত করিয়1 স্যঞ্জন করিয়াছেন। প্রথম প্রকার পদার্-ইহক।ল 

ও পরক।ণ উভয় জগতে হিতকর) যখা--জ্ঞান ও সংস্বতাব। প্রকৃত 

প্রস্তাবে এই ছুইটী মানবের জন্য দর্ধপ্রধান সম্পদ । দ্বিভীয় প্রকার 
পদার্থ-উভয় জগতে ক্ষতিকর, যথা-মূর্খতা ও মন্দ শ্মভাব। এই ছুই 
পদার্থউ প্রব্কত প্রস্তাবে মানবের বিপদ । তৃতীয় প্রকার পদর্থ_ইহ- 

ক।লে আরাম ও আনন্দ দিতে পারে বটে কিন্তু পরকালে দুঃখের কারণ 

হইয়া ঈড়।য়। সাংসারিক ধনৈশ্বর্ষেযর আধিক্য, এবং তৎসন্ভে।গে প্রমত্ 

হওয়া এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মূর্খ লোকেরা ধনশ্বর্ষে/র সুখভোগকে সম্পদ 

ভ।ন করে) কিন্তু জ্ঞানী ও চক্ষুম্মন লোক তৎসমুদয়কে বিপদ বলিয়া 

খ্গানেন। দেখ ক্ষুধিত ব্যক্তির সম্মুখে বিষ মিশ্রিত মধু একটী সুখকর 

লোভনীয় দ্রব্য বলির প্রতীয়মান হয়, কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা উহাকে 

বিনাশের কারণ বলিয়। তয় করেন । চতুর্থ গ্রকার দ্রব্--ইহকালে 
কষ্ট ও চঃখ প্রদান করে বটে কিন্তু তাঁহার ফলে পরকালে অতুল আরাম 

ও আনন উপভোগে পাওয়৷ যায় ।* সদ্গুণ উপার্জনের জন্য পরিশ্রম 

এবং প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চলা ইহার অন্তর্গত | এইরূপ কার্ধ্যে 
গুরুতর কষ্ট পাইতে হয়; চক্ষুত্সান লোক এরূপ কষ্টকে সম্পদ বলিয়া 

জানেন কিন্ত নির্বোধ লোক তদরূপ কষ্টকে বিপদ বলিয়া! বিবেচন! করে। 

মানবের সম্পদ ও বিপদের প্রকৃত পরিচয়--প্রিয পাঠক ! 
ন্থলে এই কথাটীও জানিয়া রাখ যে ইহুসংসারের অধিকাংশ পদার্থের মধ্যে 

বাত ও ক্ষতি বিজড়িত হইয়। ক্লহিয়াছে। যে পদার্থে ক্ষতি অপেক্ষা লাভ 
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চি 
অধিক পাওয়া যার তাছ।কেই সম্পদ বল! যায়; সেই লাভ বা ক্ষতির 

মাত্র] লোকের অবস্থ! অনুসারে বদণিয়া যায় । দেখ-স্ধন একটা প্রধান 

সম্পদ; ইহার মধ্য লাভ ও ক্ষতি উভয়ই নিহিত আছে । অতাব- 
মোচনের-পরিমিত ধন অধিকাংশ স্থলে ক্ষতি অপেক্ষা মঙ্গল অধিক মাত্রায় 

উৎপন্ন করিব থাকে | আবার কোন স্থলে ইহাও দেখ! যায় যে অতি 

অল্প পরিমিত ধন'ও হ।তে আমিলে কোন কোন ব্যক্ষির মনে লোত ও 

লালস! অন্মাই| দেন, সুতরাং ক্ষতি করিয়া! থাকে | যদি কিছু মাত ধন 

তাহার হুম্তগত ন! হইত, তবে সে ব্যক্তি লোভ ও লালসার হস্ত হইতে 

আত্মরক্ষা করিতে পারিত। আবার কোন কোন লোকের মন এমন 

অটল ও মজবুত যে অসীম ধনেও তাহায় মনে লৌভ লালস। উৎপন্ন করিয়া 
দিতে সক্ষম হয় না ্বতরাং গ্রতৃত ধনেও তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে 

না। আবার তদ্রূপ অতুল ধনের অধিপতি বদি ব্মফাভরে স্বীয় ধন 

অভাব গ্রস্ত লোকদিগকে বিতরণ করিয়! দিতে পারে তবে প্রচুর মঙ্গলের 

অধিকারী হইতে পারে । এই ক।রণে নুঝা! য।য় একই বন্ধ অবস্থাগতিক্ষে 

কোন ব্ক্তির মঙ্গল উৎপন্ন করে নুভরাং সম্পদ বলিয়া! গণ্য হয় আবার 

অন্যের পক্ষে অনিষ্ট করিয়া থাকে বলিয়া আপদ হুইয়| ঈাড়ায়। 

পদার্থ বিশেষ মানবের পক্ষে কতগুর হিতকর বা অনিষ্টকর 
তাহার আলোচন্াা_পাঠক ! আর একটী জটিল কথা বুঝিয়া লও ॥ 

লোকে যে পদার্থকে হিভক্র বলিনা! জাঁলে তাহার তিনটী অবস্থা আঁছে। 

প্রত্যেক হিতকর পদার্থের মগ্যে সেই ভিন অবস্থার কেন না কোন 

অবস্থা অবশ্যই খাফিবেই থাকিবে; বণ1--(১.) বর্তমানে, বস্তটী বাছনীয়। 

(২) বর্তমানে হিভকর। (৩) ভখিব)তে হিনকর। আবার যে পদার্থ 

মন্দ ভাঁহারও তিন অবস্থ! আছে; বখ1--(১) বর্তত্সানে অপ্রিয় । (২) 

বর্তমনে ক্ষভিকর। (৩) ভন্িষাতেও ক্ষতিকর । উন্তন পদার্থের মধ্যে 

যাভাতে উপরোক্ত তিনটা অবস্তা এফত্র দেখিতে পাওয়া যান অর্থাৎ 

বর্তমানে যা] প্রিক্ম ও হিতকর এবং ভবিষ্যতে ৪ হিভকর তাহা সর্বোৎকৃষ্ট 

ও নিতান্ত কিকর পদার্থ। এরূপ পদার্থ, ডন ভিপ্ধ আর কিছু নহে। 

ইহ।র বিপরীত পদার্থ, পৃর্ণ-অজ্ঞানতা; ইহ! সদ্য অপ্রিয়, অহিতকর ও 

ভবিষ্যৎ অহিতকর। পাঠক! অবশ্য জানিডে পারিয়াছ, জ্ঞান অপেক্ষা 

উতরষ্ট হিতকর পদাথ আর কিছুই নাই। তবে ইহাও জানিম়্া রাখ" 
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বহার অন্তরে ফোন প্রকার পীড়া নাই, তাছার পক্ষেই উছী অনীষ 

ছিত উৎপাদন করে | অক্ঞ(নতা বর্তম!ন অনস্থায় অপ্রিয় এবং মনে 

ছুঃখ উৎপাদন করে । যে বাক্তি কিছু জানে ন৷ এবং তজ্জন্য মনে।- 

বেদনা পায়, সে যদি জানিব!র জন্য ইচ্ছা! করে তবে অবশ্যই জ্ঞান 

লাভ করিতে পারে॥ সে স্থলে তাহার মূর্খত। পরিণামে মঙ্গল অনয়ন 

করিতে পারে। কিন্তু জ।নলাভের জন্য যাহার আদৌ ইচ্ছ। নাই 

তাহার অজ্ঞানত। বড় ক্ষতিকর | অজ্ঞনত। অনিষ্টকর ও মন্দ হইলেও 

উহ] বাহিরের অঙ্গ গ্রতালের কোন অনিষ্ট করে না_কেবল অস্তরের 

মধ্যে সে অনিঈ উৎপাদন করিয়! দেয় অর্থাৎ অজ্ঞ।নতা, হ্ৃদদ্ের আকার 

প্রকার বদল।ইয়! নিতান্ত কুৎসিৎ করিয়! দেয় । শরীরের উপরিভাগের 

ক্ষতি অপেক্ষা আত্মার আভ্যন্তরিক ক্ষতি অধিক অনিষ্টকর। যাহা হউক, 

অর কতকগুলি পদার্থ আছে-_-তাহা হঈতে মঙ্গল উৎপন্ন হইলেও প্রথমে 

তৎসমুদযনকে অপ্রিয় ও কষ্টকর বলিয়া ই বুঝ! যায়। যাহার অঙ্গুলে পচনশীল 

ক্ষত হটয়াছে এবং ততপ্রভাবে সমস্ত ভত্ত অকর্ম্মণয হবার উপক্রম হইছে 

তাহার দূষিত মন্ুলীটী কাঁটিয়! ফেলিলে সমস্ত হস্তখনি রক্ষা পাইতে পারে 

বলিঘ্ন। উপকার মনে করা যায়। আবার এমন কতকগুলি ব্যাপার অ।ছে, 

তাঁচা এক হিসাবে হিতকর. অন্য হিসাবে ক্ষতিকর | মনে কর, ক্ষুদ্র নৌকা 

অতিরিক্ত মল নোঝাইট করিয়া দুস্তর ভীষণ নদী পার হইবার কালে 

গুরু ভারে নৌকা! ডুবিবার উপক্রম হয় সে সময়ে নিজের জীবন রক্ষার 

জন) কিয়দংশ ম।ল নিক্ষেপ করিয়া! জীবন রক্ষা করা লাভকর ( টীঃ ২৮৬)। 

আনন্দ ও আরামের শ্রেণী বিভাগ-লোকে সচরাচর বলিয়া থাকে 
যে,য।হ। ভল লাগে_য।হ| ভটতে আনন্দ ও আরাম পাওয়া যায়, তাহ।ই 

ধন সম্প্। কিন্ত সে কথ|ঠিক নহে। আনন্দ ও আরামের তিন শ্রেণী 
আছে। প্রথম শ্রেণীর আনন্দ নিতান্ত জঘন্য কাধ্য তইতে পাওয়া যায়; 

যেমন--প।ন আহ।র জনিত আনন্দ এবং সত্রী-সভে।গের স্থখ। অপ্িকাংশ 

লোক এই দু কাঁ্যকে আনন্দদায়ক ও আরামের কারণ বলিরা মনে 

করে এবং তদ্বপ কার্ধ্যে দিবা রজনী ডুবিয়া থাকে । তাহারা ইহসংসবরে 
সা আস, 

টীকা--২৮৬ | হিতকর প্রিয় কার্ধের তিন অবস্থা ও অনিষ্টকর অপ্রিয় কাধ্যের তিন 
অবস্থা প্রদর্শন করিতে যে যুক্তি অবলপ্থিত হইয়াছে তাগাতে অর্থ তত প্রস্কটিত হয় নাই 
ভদর্থে একটা তালিকা দেওয়া গ্রেল-- ( পর পৃষ্ঠায় ড্রইষা ) 
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টি 
যে সকল বার্ধ্য করিরা থ।কে তৎসমূদয় কেবল & চুই শ্রেণীর আননা- 

ভোগের উপায় হগ্তগত কর! ভিন্ন আর কিছুট নছে। এই দুই শ্রেণীর, 

আনন যে নিতান্ত জঘন্য তাহার প্রমণ এই যে পণ্ড পক্ষী ইতর জন্তও 

উহা ভে।গের অধিকারী । বরং ফোন কোন ইতর জন্ত আহার ও 

স্রী-নন্তোগ বিষয়ে মন্থয) অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ। এমন কি সাদানা কীট পতঙের 

মধ্যেও এমন গ্রাণী আছে তাহার। এ ছুই বিষে মন্গুযা অপেক্ষা অধিক 

আনন্দ উপভোগ করিয়। থাকে। এমন স্থলে ষে মানব পাম-ভোঙনে 

ও সত্ীসন্তে।গে নিজকে ডুবাইগ| রাখিয়।ছে মে বাক্তি কেবল উক্ত প্রকার 

নিকষ্ট গ্রাণীর ন্যায় নিরুষ্ট আনন্দ তো।গের জন) জীবিত থাকে । দ্বিতীয় 

শ্রেণীর আ'নন্_অপরের উপর প্রাধান্য ও সবুধারী করিতে পাইলে জগ্মে। 

ক্রৌধাদি তক গুলি নিকৃষ্ট গ্রবৃন্িকে পরিতৃপ্ত করিলে এই অ।নন্দ পাওয়া 

যায়। এই শ্রেণীর আনন্দ, উদরপৃপ্তি ও স্ত্ী-সন্তে।গ জনিত আনন্দ অপেক্ষ। 

| 
কার্ষোর নাস। প্রি ব। অপ্রিয় । বর্তমানে ভাল উবিষ/তে ভান 

তরি 
কি মন্দ _ কি মদ । 

জান প্র ছিতকর ছিতকর 

মূর্খতা অপি আছতকর অহি&কর 

মূর্খতা (জাঁনিবার রি 
কঙ্কর হিগকর 

ইচ্ছাযুক্র ) 
হত 

রোগ গ্রস্ত & কষ্টকর মঙ্গলকঘ 

অঙ্গুণী কর্তন 

প্রাণ রক্ষার জনা মাল নিঙ্গেগ নৌক1 রক্ষ) 

নৌকা] হইতে বোঝা জত্রি বানী 

নিক্ষেপ করা 
মাল' নষ্ট গ্ৰাপ লক্ষ 

এ ক্ষোন্ঠ জনক বাষ্নীয় 

পরিমিত পান বল বৃদ্ধি 

ঁ ্ অপরিমিত পন উদ্বরাময জনক 

অজী্দস-মন্দ 
অনিষ্ঠকর 

.... পপ সপাস 

০০-০2০০০৯
-উদ ইন নি 
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উৎকৃষ্ট হইলেও অধম আননেোর মধ্যে গণ্য । ব্যাপ্ত ভল্লক প্রভৃতি হিংস্র 
জন্তও এরূপ আনন্দের অধিকারী । তৃতীয় শ্রেণীর আনন্--কেবল জ্ঞান 
বিজ্ঞানের আলোচনা এবং আল্লার দর্শন ও তাহার বিচিত্র শিল্পনৈপুন্য 

গর্য্যবেক্ষণ হইতে উৎপন্ন হয় । এই শ্রেণীর আনন্দ অর্ভীব উৎকৃষ্ট 

পদার্থ কোন ইতর জন্ত এরূপ আনন্দের অধিকারী হইতে পারে না । 

ফেরেশ ভাগণ এ ধরণের আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন । যাহারা 

এই শ্রেণীর আনন্দ উপভোগে অভ্যস্ত, ত+হারা পুর্ণ গুণগ্র।হী এবং 

তাহাদিগকে পুর্বে ক্ত দুই শ্রেণীর আনন্দে ( টীঃ ২৮৭ ) পরিতৃপ্ত করিতে 

পারে ন! কিন্ত বাহ।রা জ্ঞ(ন-বিজ্ঞ।ন ও আল্লার দর্শন হইতে আনন্দ পায় ন। 
তাহ।দের দয় পীড়িত ও অকর্মণ্য | অধিকাংশ মুছলমান লৌক' আল্লার 
দর্ন-জান হইন্ডেও আনন্দ পায় এবং স্োোগ-সস্তেগ ও সরদারী ভইতেও 

আনন্দ ভে।গ করিয়া থাকে, কিন্ত যাহার অজ্পরে 'মীরেফৎ বা দর্শন-জ্ঞান- 

জনিত আনন্দের মধুর, প্রবল এবং ভোগ-সন্তেগ ও সরদামীর আনন্দের 
মাধুর্য লঘু ও ৭ সে ব্যক্তি পূর্ণ উন্নত শ্রেণীর নিকটবর্তী। আর যাহার 
অন্তরে শেষোক্ত ধরণের আনন্দ, প্রথোমক্ত দর্শনজ্ঞানের আনন্দ অপেক্ষ! 

প্রবল থাকে এবং সে বদি সেই ছর্বল দর্খন-জ্ঞ।ন-পিপাসাকে প্রবল ও বলবান 

করিয়! তুলিবাঁর চেষ্ট। না কমে তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণীর নিকটবর্তী । ইহাই 
পুণ্যের পাল্লা ভারী বা হ।ল্ক1 হইবার অর্থ | 

পারল্গৌকিক দে।তাগ্যই দানবের একমাত্র প্রকৃত সম্পদ-_ 
গাঠক! জানিয়া রাখ--গ্রক্কত সম্পদ, পারলৌকিক সৌভাগ্য ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। পরকালের সৌভাগ্যই মানুষের প্রকৃত অভিলধিত পদার্থ । 

উহ! মোটামুটা একটী পদার্থ হইলেও উহার চারিটা ভাগ আছে । (১) 
অনস্ত কাঁলস্থায়ী জীবন--যাহার শেষ নাই। (২) অনন্ত সুখ--যাহার 

মধ্যে ছুঃখের লেশ নাই। (৩) পূর্ণজ্ঞান বা সর্ধদর্শনের ক্ষমতা--যাহার 
মধ্যে অজ্ঞানতান্ধকারের স্পর্শ নাই। (8) পুর্ণ তৃপ্তি-_-যাহার মধো আকাঙ্খার 
অধিক।র নাই। এই ঠারিটী একত্রে এক সৌভাগ্য নামেই কথিত হয় । 
'আল্লীর ন্ুপম সৌন্দর্ধ্য দর্শনে সর্বতোভাবে মগ্ন হইবার সৌভাগ্য পাইতে 
গারিলে উক্ত চতুর্বিধ সৌভাগ্য হস্তগত হইতে পারে । উহ্াই প্রকৃত সম্পদ । ১০১৫০৯০৬১১০ 

টীকা--২৮৭ । (১) উদর তৃপ্রি ওক্ত্ীসত্ভোগ-জনিত জানন্দ এবং ( ২) প্রতুত্ব- 
জনিত আনল । 
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পার্থিব পুর্ণ নেআমতের.পরিচয়-লপৃথিণীতে যে সকল পদার্ধকে 
সম্পদ বলিম্। ধর। যায়, তৎসযুদয এ প্রকৃত সম্পদ হস্তগত করিবার উপায় 

বা উপকরণ মাত্র । পৃথিবীর সম্পদগুলি' প্রকৃত পক্ষে অভিলবিত পদার্থ 
নহে । তৎসমুদন্ন কেবল পরক্ষালের প্রন্কত সৌতাগ্য লাত করিবার 
উপকরণ মাত্র। এই মর্মেই মহ!পুরুষ হজরত রন্থুল বলিয়াছেন 
“পরকালের আরামই প্রকৃত অ।র।ম” এই বাক্য তিনি একবার দরিদ্রতার 

কঠিন নিপীড়নে পড়িয়। বলিয়াছিলেন, সে সময়ে বগিবার উদ্দেশ্য এই 

ছিল ষে, সাংসারিক কষ্ট যেন মনে তীব্র ধাতন! ন! দিয় মনে সন্তোষ ও 

শাস্তি অক্ষর রাখে । আর একবার ঠিক এ বাঁকাটা তিনি চূড়ান্ত আননোর 
সময়ে উচ্চারণ ক্রিয়।ছিলেন। ইহা সেই বিখ্যাত শেষ বিদায়ী-হজ সম।প- 

নাস্তে পূর্ণ আনন্দের দিনের কথা । এছলাম ধর্মের পূর্ণতা বিধানে যে 

শিক্ষা দীক্ষা! ও উপদেশ আবশ্যক ছিল. তৎসমুদয় যে সময় পর্য্যস্ত সমাপ্ত 

হইয়াছিল। তিনি উদ্ট্রের উপর উপবিষ্ট ছিলেন; হ্জ ব্যাপারে সমাগত 

জনবৃন্দ তাহার পবিত্র মনে।মুঞ্চকর মুখশ্রীর প্রতি অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়াছিল 
এবং হজের নিয়মাবলী সম্বন্ধে উপদ্দেশ মনে।ষোগের সহিত শ্রবণ করিতে ছিল। 

কেহ অন্য কিছু জিজ্ঞাস করিলে তিনি সন্গেহ বচনে বুঝাইয়। দ্রিতেছিলেন। 

এমন আনন্দের সময়ে উক্ত পৰি মর্দ-কথ! বলিবার উদ্দেশ্য এই ছিল বে 

সাংসারিক আনন্দ-মাধুধ্য যেন হৃদয় স্পর্শ না করে। উক্ত কৃতকার্্যতা-মূলক 
পূর্ণ-আনন্দোৎসবের সময়ে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিয়াছিল-_-“হে আল্লা! তোমার 

স্থানে “তামাম নেআমৎ' ( পুর্ণ সম্পদ) চাহিতেছি ।” এই প্রার্থন। বাক্য শ্রবণ 

করতঃ হজরৎ গিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন--"হে ভ্রাতঃ! তুমি কি জান, পুর্ণ 

নেআমৎ কি প্রকার পদার্থ ?” সেব্যক্তি জানে না বলিয়া স্বীকার 

করিয়াছিল । তখন হুজরৎ বলিয়াছিলেন--“'পূর1 নেমীমৎ সেই গুলি, 

যাহার অনা বেছেশতে প্রবেশ লাভ ঘটে ।” ইহকালের পদ্ার্থগুলির 

মধ্যে, যাহা পরকালে সৌভাগ্য প্রাপ্তির উপায় ন! হয়, সেগুলি বাস্তবিক 
নেআমৎ ( সম্পদ ) নহে। 

পারলৌকিক পসৌভাগ্য প্রান্তির উপকরণগুলির সংখ্যা ও 
বিবরণ। যে সকল পদার্থ পারলৌকিক সৌভাগ্য প্রাপ্তির হেতু হয়, 
তৎসমুদরয়ের সংখ্য। মাত্র যোলী। ইহার! চারিভাগে বিভক্ত । প্রথম-- 
মনের সঙ্গে সম্পর্কিত পদার্থ--ইহারা চারিচী। দ্বিতীয়--শরীরের সঙ্গে 
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সম্পর্কিত পদার্থ ইহ।রা চারিটা । ভৃতীয়২-শরীর হইতে দূরে থাকিয়! 

শরীরের হিতকর পদার্থ-ইহার চারিচী 1 চতুর্থ--উপরি উক্ত 

তিনশ্রেণীস্থ ১২ বার প্রকার পদার্থ একত্র সমাবেশ ও পরিচ।লিত করিবার 

উপষে।গী আর চ।রি প্রকার পদার্থ। 

পীরলৌকিক সৌভাগ্য প্রাপ্তির উপকরণগুলির প্রথম শ্রেণী 

_ মনের সঙ্গে সম্পর্কিত পদার্থ । ইহার! চারি গ্রক।র | যথা__দর্শন-জ্ঞ।ন, 

কর্ঠবাজ্।ন, শাস্তি ও বিচার । 

(১) “দীরেফৎ' বা দর্শনজ্ঞান। আল্লা ও তাহ।র গুণ, পরকাল, 

ফেব্রেশ তা ও পয়গন্থর সন্বন্ধীয় প্রতাক্ষ-জ্ঞ।নকে এ স্থলে দর্শন-জ্ঞ।ন বল। 

গেল। (মুলগ্রন্থে এই গ্রকার গ্রত্যক্ষ-জ্ঞ।নকে মৌকাশফা৷ নল! হইয়।ছে )।' 

(২) কর্তব্য-জ্ঞ।ন | ইচগাকে 41০ (০০ ০1৪ তিল্মে মে।আগেল!' বল! 

তষ্টয়।ছে। “এল দৎপুস্থকে' ও “ব্যবহার পুস্তকে ষে সকল কর্তপ্য কার্ধোর 

বাণন্ত! দে।| হইয়াছে, বিনাশন পুস্তকে যে সকল মারাম্মক দোষের 

বিভীষিকা দেখ।ন হইয়।ছে এবং 'পরিক্রাণ পুস্তকে" ঘে সকল গুণ উপার্জনের 

সন্ধ।(ন দেওয়। ভৃইপে, সমস্তই এই কর্তব্য-জ্ঞানের অন্তর্গত । 

(৩) শান্তি । লোত লালসাদি কুপ্রধৃত্তি গু ক্রোধাদির শক্তি চূর্ণ করিয়া! 

পূর্ণ সাম্যভীব ও সংস্বতাৰ অর্ধজনকে শাস্তি বলা হইয়।ছে । 

(8) বিচার । লে।ভ কামনাদি প্রবৃত্তি ও ক্রোধকে হৃদয়রাজ্য হইতে 

নিম্মল করিয়া ফেলা ও ক্ষতির কারণ এবং সর্বদা তাহাদের আদেশ মত 

পরিচালিত হওয়াও বিনাশের লক্ষণ; বরং তৎসমুদয় কুপ্রবৃত্তিকে আজ্ঞাধীন 

করিয়া সাম্যভাবে আনয়ন কর! সৌভাগ্যের হেতু । এ সফল কুপ্রবৃত্তি 
বদ্ধিত হতে ল।গিলে খাটো করা এবং দমিয়! গিয়া নিমূল হইতে চলিলে 

ব।ড়।ইয়| দেও বিচারের কার্ধ্য । এরূপ নিক্তির মাপে, হ্রাস বৃদ্ধি নিব।রণ 

পূর্বক সাম্যাবস্থায় আনয়ন করিতে বিশেষ বিচ।র-দক্ষতাপ গ্রয়েজন । এ 

সম্বপ্ধে মহাপ্রভু বলিতেছেন-- 

এ লাকি টি পর তরি টি ৬ ০ মতা 2০ 

০)১1। |১-১৯১। ১০ এ।)-৯০1 ১ 1৮৯ | 

রা শর্ট 2৯ ঞ্ চি ০টি 2 ০ পি লী 

0 ৩।)১-:০| 19৮০০ ১) লা 
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ই 
«পরিমাপ কার্ধে সীম! লঙ্ঘন করিও না । এবং বিচারের সহিত্ত ওজন করিতে 

(দড়ী পাল্প।) খাড়। কর এবং পরিষাপ কম করিও না।” (২৭ পারা। 

হরারহমান। ১ রেকু )। উপরি লিখিত চারিটী পদ্দাথ অস্তরস্থ সম্পদ । 

পারলোৌকিক্ষ সৌভাগ্য প্রাপ্তির উপকরণগুলির দ্বিতীয় 
শ্রেণী শরীরের মঙ্গে সম্বন্ধ লাগাইয়া যে চারি প্রকার সম্পদ দেওমা 
হইগ্নাছে তাহাদের সাহ।ষ্য ব্যতীক্ফ উপরিবর্ণিত অন্তরস্ত সম্পদ ফোন কাজ 

করিতে পারে না। শারীরিক সম্পদ চারি গ্রষ্কার যপা--€(৫) শ্বাস্থা ; 

(৬)বল) (৭) মনোহর চেহার।) (৮) গরমায়ু। 

(৫. ৬, ৮) )স্বাস্থা, বল ও পরমাযু। এই তিন পদ।৫ের সহিত পারলৌকিক 

কার্যের ঘনিইই সম্পর্ক সকলেই বুঝিতে পারে । এই তিন পদার্গের অভাবে 

জ্ঞ।ন, সতকার্যা ব। সংস্বভাব প্রভৃতি আন্তরিক গুণ কোন কাজে লাগে না। 

(৭) মনোহর চেহারা । জ্ঞানাদি আন্তরিক সম্পদের সহিত শ্বা্থা বল 

ও জীবনের যেরূপ ঘনিষ্ট সন্বন্দ আছে, সুন্দর চেহারার তত ঘনিষ্টত। নাই। 

তগাপি সুন্দর লোঞ্চের কার্ষো, সকলেই ইচ্ছা পূর্বক সাহাধ্য করে | ধন 

ও প্রতিপত্তির প্রভাবে লোকে যেমন ক্মন্যের নিকট হইতে সাহাবা পায়; 

ভক্তিজনক সুন্দর আকৃতির প্রভাবেও তদ্রূপ সাছাষা পায়! থাকে । 

যে বস্ত স।ংমারিক ক।ঞজ কর্মে সাহাষা করে, সে বস্তু পারলৌকিক ব্যাপারেও 

স।ভাঁষয করিয়। পাকে । ইহার ত।ৎপর্ধ্য এই যে সাংস!রিক অভ।ব মোচন 

তইলে মন নির্দ্বিগ্ন হইয়া পারলৌকিক কার্ষ্য অবসর পায়। এই কারণে 
ইভসংস!রকে পরকালের শম্যক্ষেত্র বলে। দ্বিতীয় কণা এই যে বাহিরের 

সুন্দর আকুতি, আন্তরিক সংভাবের পরিচায়ক । শারীরিক সৌন্দর্য্য করুণ।- 

ময়ের প্রদত্ত একটী জ্যোতিঃ | তাহা! তূমিষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে দেহের 

উপর চম্কিতে আরম্ভ করে। ইহ! প্রায় সর্বত্র দেখিতে পাওয়া হুর যে, 

সৃষ্টিকর্ত। যাঁহার বাছিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুন্দর মত সজ্জিত করিয়াছেন, 

তাহার আন্তরিক মনোবৃতি অর্থ|ৎ স্বভাবও সুন্দর করিয়াছেন। এই কারণেই 

জ্ঞানী লোকের! বলিঘাছেন--মন্দ লোকেরা, স্বীয় কুম্বভাবের বিরুদ্ধে কখনই: 

স্থন্দর আকৃতি পাইতে পারে না। মহাপুরুষ হজরৎ রন্মুজ 

বলিয়াছেন--““ষদি কিছু চাছিতে হয়, তবে সুন্দর লোকের স্থানে চ31” 

মহাত্ম। হলরতৎ ওমর বলিয়।ছেন--“যদি কোন কার্ধ্য উদ্ধারের জন্য দূত 

পাঠ।ইবার প্রয়োজন হয়, তবে উত্তম নাম বিশিষ্ট, দৃষ্টিধারী মুপুরুষকে 
১১১ 
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চে তং 

দূত করিপ্পা পাঠাও 1৮ ধর্মব্যবস্থাপক আলেমগণও বণিয়াছেন--ইমামতী 

করিবার জনা দুই বাক্কি সমান উপযুক্ত ৪ সমান গুপবান হইলে, যে বাক্তি 

অধিক মুনার হইবে তাহাকে ইমাম করিয়| লইবে | প্রিয় পাঠক । এস্কলে 
“্নুন্বর বনাকৃতি' শবের অর্থ বুঝির। রাখ। বাছার আকার-দর্শনে রাম ভাব 

জাগিয়া উঠে তাহার 'অ।কৃতিকে সুন্বর বলা হইতেছে না । তদরূণ আকৃতি 

কামিনীগণের লৌন্দধ্য । যাহার দেহ উন্নত, সুঠাম, অঙ্গ প্রতাগগুলি 

নবগঠিত, একটীর সহিত অন্য/টী হিসাব মত বর্ধিত দেখিলে দর্শকের মনে 

ভক্তির উদ্রেক হুয়__বিরক্তি জন্মে না, চক্ষেও কোনরূপ বিরক্তিকর দৃশ্য 

পড়ে না তেমন লোককে স্থন্বর বল যায় । 

পারলৌকিক সৌভাগ্য প্রান্থির উপকরণগুলির তৃতীয় শ্রেণী 
স্পষে সকল পদ শরীর হইতে দূরে থাকিনম্ত্রা শরীরের হিতে লাগে বলিয়| 

নম্পদ নাম প্রাপ্ত হয়, তাহার সংখ্যাও চারিটা; যথ।--(৯) ধন) (১৯) 

প্রতিপত্তি; (১১)স্স্রী পুত্রাদি পরিজন; (১২ )বংশ-মধ্যাদা। 

(৯) ধন। পরকালের কার্যে ধনের আবশ্যকতা এই কারণে দেখা 

বায় যে, ধনহীন দরিদ্র লোককে আবিক] সংগ্রহে সমস্ত দিন পরিশ্রম 

করিতে হয়, স্থতরাং জ্ঞ।নার্জলে ও নৎকাধা সম্পাদনে যথেষ্ট সময় পায় না ॥ 

বাহ! হউক, অভাব-নোচনের-পরিমিভ ধন, ধর্মজীবনে একচী বড় সম্পদ । 

(১) প্রতিপত্তি। প্রভিপত্ভি বা সন্মমনত এই কারণে ধন্মপথে সম্পদ্ 

বলির! ধরা গিরা থাকে ; কেন না উহার প্রতাবেও ত্বনেক তভাব বিমো চিত 

হয় । প্রতিপতি বা.স'খান না থাকিলে, সাধারণ নে'কে তুচ্ছ জান করে এবং 

শত্রু ণোক অনিষ্ট করিতে সাহ্মী হু । তদৃর্ূপ ঘটনায় মন চঞ্চল হইয়! পড়ে 

»-নিশ্চিন্ত মনে কর্তব্য কাধ্য করিতে পারা যায না। আবান সেই দন-দওলৎ 

ও প্রতৃত্ব-প্রতিপন্তি অনম বর্ধিত ছইলে ধর্দপথে অ।পদ হইয়া দাঁড়ায় এবং 

আত্মার বহু ক্ষতি করিয়া থাকে। এই কারণে মহাপুক্রয হজনৎ ভুতু 
বলিক্জাছেন--“প্রীতে শয্যা-ত্যাগের দময়ে ষদি শরীর হুস্থ, মন ভর্-শৃন্য এবং 

ট্দনিক খোন্নাকের সংস্থান থাকে তবে যেন দঃ পৃথিবী হন্তগত হইয়াছে 

এমন বুঝিতে হইবে |” এ অবস্থাটা বিন। ধনে ও বিনা সন্গানে লব্ধ হইবার 
উপায় নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন__-“"আল্লার জন্য পরহ্জেগারীর 

পথে, ধন কেমন সুন্দর সাহাষ) করিয়! থাকে ।” 

১১২ আবী পুত্রাদী 
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(১১) স্ত্রী পুত্রাদি পরিজননর্গ। উহ।র| মান্তষকে বু কার্ধ্য-ব্য/পৃতি 
ভইতে অণসর দিয়া পাকে | এই জন্য পরিবারবর্গকে একটী সম্পদ লল। 

য|য়। তদ্ধ্যক্সীত, পুক্ষ গন ক।ম প্রবৃত্তির অন্যায় উত্তেজনায় পতিত হয় 

তগন পত্রী ম।নিয়া সে উত্তেজনা থামাইয়! পিঁম। পতির মন শান্ত করিয়! দেয়.। 

এই ক|বণে মহাপুরুষ হজনত রস্থল হা? বলিয়াছেন--"সতী রমণী, দন্ম- 

ক।ধ্যে পুরুষকে মুল্যব।ন সাহাধ্য পিয়া পাকে 1” ন্বর্ণ বৌণ্য সঞ্চয় করিতে 

নিষেদ আজ্ঞ। প্রচারিত হইলে মচগাম্স। হঞ্জরৎ ওমব ( রাজী আল। ) 

মহ।পুরুষ হজরত রস্তুল ও কে জিজ্ঞাস। ক্বিগ(ছিলেন_-*তবে আমর! 

কোন্ পন পঞ্চম কিন? তছুনুরে হজরত পলিষাছিলেন--“জেকের-কারিণী 

জিহন|। কু হজ্ঞত।-পুর্ণ দম ও গন্ম-পরায়ণ।রমণী 1” সাধু সন্তান ইউহসংপারে 

পিত| মাতাকে বন্ধ সতকার্পে) মাভ।যা করিয়। থকে এসং পিত| মাছ।র মৃত্তু 

ভে শীঠাদের পাপ মোচনের জন্য প্রার্থনা! করিয়। থখ।কে। এই জন্য 

সুসন্থান আল্লার প্রদন্ধ এক অমুশা সম্পদ । কিন্ত পিতামাতা অনেক স্কলে 

সঙ্গান-স্সেতে গনিরিক্ত মুগ্ধ হইয়া, সমস্ত নল দ্বনিয়ার জন্য খবচ কে) 
মে স্কলে সন্মান সন্ত সম্পদ্ নহয়! আগাদ্ তয়। 

(১২) বশ মধর্যাদা। ইহাও একটী নেআমৎ (সম্পদ )। সন্ত্রস্ত বংশের 

সঠিত শম্পক থাকিলে পেকে ম্বভনতঃ স্থান প্রদর্শন করে । এই অন্য 

সম্মানিত ০1রেশ বশীয় লে।ক সবদ।র হইবার উপযুক্ত । মহাপুরুষ হজরত 

রসুল পে সপিযাচছন--“পশিত্র স্থানে পীর্গ পপন কর 7 অপবিত্র 

ভ।গাড উমি-পাত সবৃঞ্গ বৃক্ষ পধিন্যা।গ কর।” লোকে প্রিজ্ঞাস। করিয়াছিল 

--ঠতে রনুপুলা ! ভ।গাড়-ভূমি-াত-সবুজ বৃক্ষ কি প্রক্কার?" তিনি বলিয়া- 

ছিলেন_-'নিকৃষ্সংশ-সন্ত। অন্দণী রমণী |” যাঁহ। ভউক, পাঠক! উচ্চ 

বং.শর সহিত সঙ্ন্গ ইন এ কগ। বুঝি ন|যে, স।ংস।রিক পনৈশবমর্যণান্ কে।ন 

বড় পোকেন সহিত সম্পর্ক মাছে। বরং পর্শদীলনে সাধু পরভেজগার আলেম 

লেকে সহিত সম্বন্ধ মাছে বলিয়! বুবিষা লঈটবে। পরহেজগ(র আলেম- 

ব*শেব সহিত সঙ্গন্ধ এক বড নেআমৎ_মহ। সম্পদ্। পূর্ব পুরুষগণের ম্বভাব 

চবিজর সন্তানের মধ্যে প্রণেশ করে। বৃক্ষের মুল ভাল হইলে শা গুশখ।ও 

ভাল হয়। 'এঞ্দ উপলক্ষে স্যট্টিকর্ত। ৪ ললিত্টেছেন-_ 
গ্ লর্ট পতি নি স্টার পা ্ 

১৮ ৮7৯১১71০8৪9 

“এসং তাহাদের পিতৃপুরুষ সাধু ছিল।” (২৬ পার1। সুরা কাহাফ.। ১*রোক্ )$ 

১৫ ডি 
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ঢিড 
পারলৌকিক সৌভাগ্য প্রাপ্তির উপকরণগুলির চতুর্থ শ্রেণী_ 

উপরি লিখিত তিন শ্রেণীস্থ বার প্রকার সম্পদ্ পরিচালিত, করিবার জন্য 

'রও চারি প্রকার সম্পদের আবশ্যক যখা--(১৩) ৪ 110 হেদায়েৎ 

-পপপ্রাপ্তি। (১৪) 93 ) রোশদ্_ইচ্ছ।। (১৫) 5১১) তশ-দীদ 
চেষ্টা । (১৬) ১৩00 তঈদ-_সাহাষ্য। এই চারিটীকে একত্র করিলে 

সমবে নাম হয় (25 9/ তওফীকৃ__স্থযোগ । এই স্থযোগই সমস্ত 

নেআীমৎ ব| সম্পদের মূল বস্ত। পূর্বোক্ত ১২ বার গ্রকার সম্পদ্, সমস্ত 

হস্তগত হইলেও ঘদ্দি দয়।ময্ন তৎসমুদয় গ্রহণ ও পরিচাঁলনের সুষে।গ না দেন 

তবে মে নেআমতে কিছুই ফল হয় না। *তওষীক্ 
"ভওধীক' বা সুযোগের 

দইিন্টিশাননী শব্দের প্রকৃত অর্থ আল্লার বিধ।নের সঙ্গে মাজষের 

ইচ্ছ। ও চেষ্টার উত্তম যোগ বা মিল হওয়া! অর্থ/ৎ 

আল্লার বিধান ও মননের চেষ্টা পরস্পর বিরোধী না হওয়া । সৎ ও 

অসৎ উভভ্ন কর্ম পথে আল্ল।র নিদ্ধ।রিত বিধ।ন-চক্রের সহিত মানুষের চেষ্টায় 

গতি মিল খাইতে পারে, তথাপি বাবহারতঃ উহা সৎকার্যের মধ্যে মিল 

খাওয়।কে, তওফীক্ বা সুযোগ বল! যায়। পৃর্নে/ক্ “হেদায়েৎ বা “পথ 

প্রাপ্তি" “রোশদ্* বা! ইচ্ছ' “তাঈদ' বা স।হাঁযা এবং “তশদীদ" ব চেষ্টা, 

এই চারি পদার্থের একত্র মিলনে তওফীক্ ব। সুষোগ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। 

(১৩) হ্দায়েখ। বা পথপ্র।প্তি। বিনা পথে কেহই লক্ষ্য স্থানে যাইতে 

পারে না। পরকালের-সৌভ।গ্য-লোলুপ ব্যক্তিকে প্রথমে নিজের গস্তবায-পথ 

চিনিম। লইতে হয়| সুপথ চিনিতে না পরিয়া, বিপথকে ম্ুপথ বলিয়। 

ধরিয়া লইলে লক্ষ্য স্থানে যাওয়া যায় ন1। প্রণান্ত পরিশ্রমে পাথেয় দ্রব্য 

সংগ্রহ করিয়। এইয়াছ কিন্তু পথের সন্ধান পাইলে না, এমন অবস্থ।য় সে 

গ1থেয় দ্রব্য কিক।জে লাগিবে? বরং পথ না প1ওয়াতে, পথে দ্রব্যগুলি 

রুখা খরচ করা হইবে । এই উপলক্ষে করুণ।ময় বলিতেছেন-_ 

টি 
॥ ৮0 রাাসিত লি তা ॥ নিত - পটে তি 

০০৯১৬ (*-১ ০-৫-1 ক ৫০-০1 ৪31 0) 

“৫ মুছা বলিয়।ছিলেন ) আমার প্রভু, তিনি প্রত্যেক পদার্থকে তাহাদের 
খ্ব স্ব প্রতি দিয়াছেন, পশ্চাৎ ( তদচ্গসারে চলিতে ) পথও দিয়াছেন ।”* 
(১৬ পারা । সুর! তাহা । ২ রোকু)। তিনি অন)ত্র বলিয়াছেন-- 

১৪ 
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“যিনি (প্রত্যেক পদার্থকে )ঠিক ঠিক পরিমাণ অনুযায়ী করিয়।ছেন পশ্চাৎ 
(তদন্ুসারে চলিতে ) পথও দিয়াছেন। ৮ (৩* পার! । সর! আল] ।১ রোকু) 

পাঠক! জানিয়া লও-_হেদ।য়েৎ বা পথ প্রপ্তির তিনটা শ্রেণী, 
আছে। প্রথম শ্রেণীর পথ প্র।প্তি-.--ইহা ভ(ল হইতে মন্দ নির্ব্15ন 

করিব।র সাধারণ ক্ষমত|। ভ।ল কি মন্দ তাহা বুদ্ধি- হেদায়েৎ বা গঞ্থ 
মান ব্যক্তি মাত্রই নির্বাচন করিতে পারে । এ ক্ষমত। প্রাপ্তির ত্রিবিধ শ্রেণীর 

বুদ্ধিমান লোক মাত্রকেই দয়াময় দান করিয়াছেন। না 
কেহ নিজের বুদ্ধিবণে ভাল মন্দ ৭|ছিয়া লইতে পারে, কেছব| পয়গঞ্ধরগণের, 
উপদেশ-ক্রমে ভ।ল মন্দের প্রভেদ চিনিয়। লইতে পরে । এই উপলক্ষে 
মহাপ্রভু বলিতেছেন--. 

পে 1 ॥ 

€ (৬৬/2 ০) ৫০৩ ০2 ৪9 

«এবং তাহাকে (মানবকে ভাল মন্দ) ছুই পথ দেখ।ইয়া ধিয়াছি।” ( ৩৯ 

পার! | ক্র! বলদ। ১ রোকৃ।) এবং মহাপ্রভু পুনশ্চ বপিয়।ছেন-- 

7৮5 চি তপন তে %5015 পাপ ০৯৮ পা ভুত 

৬০৯)] 1১79৮ ও 784 ০০৫৪ ১১০৯ ৬1১ 
[| এটি 2৯ নটি ঠি 

১৫ ০৫1 ০৫৭ 
এবং অতঃপর “ছমুদ (জাতীয় লে।কের কথা শুন) তাহাদিগকে ( ভাল 

মন্দ উভয়) পণ দেখাইয়।ছি, কিন্তু তাহার! সৎপণ ফেলিয়া কুপথ ভ।ল- 

বসিয়া লইয়াছিল।” (২৪ পারা। রা হামীম ছেজদা। ২ রোকৃ )। 
এ উভয় স্থলে পয়গন্বরগপের সহিত যে উপদেশ পাঠাইয়।ছেন সেই কথাই বল! 

হুইয়াছে। যাহ! হউক, স্বীয় বুদ্ধির উদ্ভাবিত উপদেশ বা পয়গস্থর কর্তৃক 
প্রচীরিত উপদেশ উভয়ই বুদ্ধিম।নের জন্য অবর্ধারিত। বুদ্ধিমান ব্যক্তি 

মাত্রেই এই উতভগ্ন প্রকার উপদেশ গ্রহণ করিতে সক্ষম । তবে বযাহ।র। 

গ্রহণ করে না বা! করে নাই সেস্থলে নিয়লিখিত ছুই কারণের কে।ন একটী 

থাকিতে পারে (১) হয় তে। অহক্কার করিম| বা ঈর্ষ। বশত: সে উপদেশ 

১১৫ 
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ঠচ₹ 
গ্রণ করে ন।ই অথব। (২) সংসার-মো্ে মুগ্ধ ছিল বলিয়৷ সে উপদেশে 

কান দিতে গারে নই । দ্বিভীয় শ্রেণীর পণগ্রাপ্তি, খাছ (বিশিষ্ট) 

লোকের! পরিশ্রম সহক।রে লাভ করিয়! থ।কেন। প্রবৃন্তির শিরুদ্ধ/চরণ করিয়া 

চপিলে এবং স্ম্েঙ্গায়ট তক সা অনিচ্ছায় হউক, গিজের শগীর দ্বার 

সৎকার্য্য কিয়! লইতে লাগিলে অল্পে অল্পে কেকৃমতের পথ নিজের সন্মুখে 

খুলিয়া যইতে লাগে । এই ধরণের পথ-প্র।প্তি নাস্তবিক প্রবৃন্জির বিরুদ্ধে 

চলিলে্ তার্ধী হয়। এ সন্বন্ধে মাগ্রভ বপিয়/ছেন-- 

পা পাটি ০টি রণ গত লিপ ৩ পা & ঠ চি পারা (৫ £ রর 

(1৯০ (*-_৫52 ১ ৫ ৩১ |) )- ৮৯ ৩৪ ১) | 9 

“এবং যাহার। আমার (নিদ্ধারি- বে সীমার ) মধে) পরিশ্রম চনত 

নিশ্চয় অমি তাহাকে আমাব পথ দেখাতন 1 | ৯১ পবা । সুর! অ।নকবুৎ। 

৭(৫রাকু )। আলী।'এ কথা কখনই বলেন ৫ যে পরিশম ন। করিলে ও ঠিনি 

শ্বীয় ইচ্ছায় সুগথ খুপিয়া দিবেন । ইহা দির আল্লা পুনরায় বলিহেছেন- 
প্র 7 ০ পা রি তি পা পানি নেও পর 

১৫১৪ 2১19 1১ ১--১৪| ৬3 5।। 9 

“যাহ।গা পথ চলে (আল) তাহাদিগকে অধিক মাত্রায় শপথ খুলিয়! 

দেন । (২৬ পার] । বা মোজাম্মত । ২ বোক)। যাত। ২উক), এই 

ধরণের পথ-প্র।পি য।ব তর ভাগো ঘটে না-ক্েণেল বিশেষ পরিশ্রমী 

লোকেব ভাগ্য এই শ্রেণীর পণ প্র।প্তি ঘটে। তৃতীয় শ্রেণীর পথ-প্র।প্থি 

অতীব অস।ধ।রণ। থাছ লোকের মধে) যাভারা শিশেষ প্রকারে শ্রেষ্ট, 

কেবল তাহাদিগকেই আ। এই উচ্চ ধরণেপ পথ খুলিম। দেন। নদী ও 

স্বাভপিক 'ওলীপিগকে স্থপথ দেখাইবার জনা স্বয়ং স্থষ্টিকর্তা স্বীম অস্তিত্ব 

হহতত এক আগে।ক প্রেরণ করেন তাহারহ প্রঞ।বে ততাব! স্থপথ দেখিতে 

গাঁন | বুদ্ধির এমন শগমত। ন।ই যে, সে নিজে নিজে সেই দুর্পপ্)ট অসা- 

ধরণ পথ চিনিয়া লইতে পারে । এই জন্য আল্লা পলিশেছেন-__ 

॥ শটে 2 শি পণ পি ল্ ঞি নি 

& +৩-৪/| ৮১41 ০০০ ১1 এ 
(“হে রসুল! লোকধিগৃকে ) বল আল্লার পথ-প্রদর্শনই গ্রকৃত পণ-গ্রদর্শন ১ 
(১ পারা । সুরা বকর । ১৪ রোকু)। এস্বলে সেই অতীণ অস।ধারণ পথ- 

১১৬ 
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টি ই 
গ্রার্থিকে লক্ষ্য কর] হইয়াছে । সেই সর্কোন্নত পথে গমনফে আল। ৬১৯০৯ 

(হায়াৎ) জীবন বলিয়া উল্লেথ করিয়াছেন-.. 
রা, ০ পানিতে ৩ টে ঢুসপানি তার ৯০ পি / পা পরত 

4) ১৯৯ 9 4,44৯ (১ ৮ 7৮০ ৩৮ (৬৭ 91 

£ 6:৮5 শিপাা নি নি তি ত0 গন এটি 

১ 415 রবী রনি 9 ৮৪০ 1) ৯ 
রর 

৮ ছি তে টা ॥ 9 2 

& (৮ ৫ ) ৮-ঃ ৯ ০2) ণ 

“এনং যে ব্যক্তি মৃত রা পশ্চ।ৎ আমি তাহাকে জীবিত করিয়াছি এবং 

তাভ।র জন্য ) ৯) আলে।ক প্রস্তুত করিয়াছি--সেই অ।লোকের প্রভ।বে সে 

ম।চষের মধ্যে (বিশেষ ধরশে ) চলা ফেরা করে, মেকি তাহার তুল্য ষে 

অন্দক।রের মধ্যে ( পতিত ) আছে তাহ| হইতে বাহির হইতে পাঁরিতেছে ন।?” 

(৮ পারা । সুরা আন্আম। ৯৫ রে।কৃ)। 

(১৪) 'রে।শদ' বা ইচ্ছা । এ পধ্যন্ত তিন প্রকার পণপ্রাপ্তির কথা 

শুনিলে ; এখন 'রে।শদ' শবের অর্থবুঝ। পথ প্রাপ্ত হইলে তদণলঙ্গনে 

চপিলর ইচ্ছাকে বেশ পলে। এ উপলক্ষে মহাএ্রড় বলিয়।ছেন-- 

$ টিপি 7 ৫ রা ৯০ রকি পলা] করত 

(05, টি & ০৮৯১ টি ক ৮ 44) | 009] 9 

“এবং নিশ্চমই অমি প্রথম হইতে এবরাহীমকে রোশদ্(সৎপথে চর্পবার 

প্রবল ইচ্ছা) দিয়াছি।৮ (১৭ পাগ।। হুর আব্বীয়া। ৫ রোকৃ) | দেখ, 

কোন ব।লক বযঃপ্র।প্ত হইয়। ধন সঞ্চয়ের পন্থ। ও উপাদ্ন শিক্ষা করিণ কিন্তু 

তদগস।গে কার্য করিতে অভিল।যী হইল ন|; এমনস্থণে তাহার পক্ষে 

পন।জ্জনেদ শন্থ। জানাতে কি লাভ? ধন উপাজ্জনের উপায় :জ।ন।কে 

পণগ্র(প্তি বণে আর সেই পথে চলিয়। উপাজ্জন করিবার ইচ্ছ।কে 

“রেশ বলে। | 

(১৫) “তশ দীপ" বা চেষ্টা । এখন “তশদীদ' কথার অর্থ বুঝিধ| লও । 
মঙ্গল হস্তগত করিবার ম।নসে শরীরের চেষ্টা ৪ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুণিকে সহজে 

আনন্দের মহিত ঝটপট সঞ্চাপন কর]কে তশদীদ কহে । যাহ! হউক, 

জ্ঞ/ন্র মধ্যে “হেদায়েখ ব1 পথগ্রাপ্তিবূপ ফল অবাস্থত আছে। রে।শদ” 

৭৬» এ 
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টি হই 
এর ফল হচ্ছ! এবং “তশদীদ এর চরম ফল বল ও অজির 

সঞ্চলন। (68২৮৮) 

(১৬) “তাঈদ' বা সাহাধ্য। এখন “তাঈদ' শব্দের অর্থ বুঝ । অলক্ষিত 

স্থান হইতে সহস! যে সাহাষ্য ব| উত্বেঞজন। মানব অন্তরে প্রবেশ করে, 

ত।হাকেই তাঈদ্ বলে, ইহ! শ্বন্ধধ আল্ল। কতৃক প্রেরিত। কোথা হইতে কি 

কারণে সেসাহায্য ব উত্তেজনা অ।সিয়া উপস্থিত হয় তাহা অনুসন্ধানে 

পওয়! যায় না। এ সম্বন্ধে মহাপ্রভু বগিতেছেন $-- 

শট পট ৪১ নি -্ট পি টি ডেপা গ 

উ ৮৮ ০-৪-/| ০9) 4-3০-21 5 

এবং তাহ।কে (ঈছাকে) পবিত্র আজ্মা সহযে।গে সাহ।য) করিয়াছি |” 

(১ পারা। শুরাবকর। ১৯ রোকু)। 

“এছমৎ বাবাধ!। সতকার্ধের মধ্যে বিন। কারণে, কখন কখন আল্লার 

দিক হইতে সাহাধ্য [সয়া মনকে পরিচালনা করে; সেই সাহাযোর 

নাম যেমন “তাঈদ্* তেমনই অলঙ্ষিত বাধা দিয়া সব্ববিধ পাপ ও শেরেক্ 
হইতে মনকে ক্ষান্ত রাখাকে ৬০৮৮৮৫০০ এিছুমৎ? ব। বাঁধা বলে। তাঈদ্ 

( সৎক।ধো অলক্ষিত সাহু।য্য ) এবং 'এছমত' ( মন্দ কর্্দে অলক্ষিত বাধ! ) 

এই উভয়ের কাধ্য, প্র।য় সম।ন সমান। এই দুইটী কি কারণে কোথা হইতে 

অ।সে, জ।না য।য় না (টীঃ ২৮৯ ) যেমন মহাপ্রভু বপিতেছে ন-- 
স্পট উপ পাপা পা লাশে পাস্পসপাপাস শা শালি 777 টিটি শী 

টীক1--২৮৮। ইমাম পাছেব 'রোণদ্" ও '৬শ দীদ্" পৃণক্ করিয়াছেন; অনে) তাহ? 

করেন না। লাভের পথ পাহলে চলিতে হচ্ছ। আন্মে, [কত্ত দেই হচ্ছ! নান ঘটনায় দিয় 
গির। লুপ্ত হছুইতেও পারে । সদিচ্ছাকে আল্।র প্রদত্ত এক সম্পদ বলা যাযর়। নেই ইচ্ছা, 
যতক্ষণ মনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ রোশদ বলে। আবার উহ হস্ত পদাদি অঙ্গে 
ফুটিকা কাধ্য রূপে প্রকাশ পাইলে তশবদীদ্ নাম পার়। হন্দু দাশনিকগণ 'রোশ.দ্'ও “তশ.দরীদ' 
উভয়কে সাধারণ ভাবে এক “চেষ্ট।' নাম দিয়াছেন। উহ যতক্ষণ মনের মধ্যে আনদদ্ধ থাকে, 

ততক্ষণ তাহাকে আন্তরিক চেষ্ট! বলে; ভাই এস্থলে 'কোপদৃ'। আবার অন্তরের চেষ্টা 
বাহিরে ফুটির। অঙ্গাদিকে চালাই দেয় তখন তাহাকে শারীরিক চেষ্টা বলে। এই শাপীরিক 

চেষ্ট।কে '৬শ.দদ* বগা হইয়ছে। তবে একটা বিশেষত আছে--'রোশ দৃ' ও 'তশ দীদ্* সৎ 

বিবরে, আলার পথপ্রাপ্তি পক্ষে হয়, স্থতগ।ং তাহা 'নেআমঠ' (সম্পদ )। যাকে "চেষ্টা, 
বলে তান! লং ও অসৎ উভন্স বিষয়ে হই পারে। 

চীকা--২৮৯। দাশনিক পওতগণের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষম একট যে ধ্বনা কারণে 
কাধের উৎপত্তি হয় না' কিত্তবিনাবা অলাক্ষত কারণে অনেক লমযে কাধের উৎপত্তি 

দ্বেখিয়। ভায়া! চিরকাল হইহতে হয়রান আছেন; পগিশোবষ এই অনুমান করিয়াছেশ যে 
কোন অলাক্ষত শক্তি অজ্ঞাত স্থল হইতে আলিয়া কাধ্য উৎপন্ন করিম থকে । দেই অল. 

ক্ষত শর্জিকে চিকিৎদাশাক্রে 'প্রভাব' বলা হইয়াছে। যাঁহ। হউক দাশনিক ও চিক্খলকগণ 

৯১৮ 
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“এবং নিশ্চয়ই সেই স্ত্রীলোক, তাহার (ইযুছে।ফের । প্রতি (মন্দ ) ইচ্ছা 

(প্রকাশ করিয়।ছিল--যদি তিনি স্বীয় প্রভুর প্রমাণ না! দেখিতেন, তবে 

তিনিও (ইযুছোফও ) তাহার দিকে মন্দ ইচ্ছ। করিতেন।” (১২ পারা। 

সর। ইয়্ছোফ । ও রোকু।) ইহার ভাবার্থ এই যে, সেস্থলে যেরূপ ঘটন! 

ঘটিয়।ছিল ও যেরূপ কারণ উপস্থিত হুইয়াছিল, তাহাতে সেই স্ত্রীলোকের 

প্রতি মহাত্মা হজ্জরৎ ইযুছে।ফ নদী ৯০ এর ব্যতিচার সংঘটিত হইত। কিন্তু 

মহগ্রভু অলক্ষিত স্থান হইতে সাহায্য করিয়া তীহ!কে কুকম্ম হইতে. রক্ষ। 

করিয়াছিলেন )। 

উপরি পিখিত ষোল প্রকার নেআমৎ (সম্পদ) গুলি পরকালের পাথেয় 

বলিয়। গণ্য হয় কিন্তু উহ!রা1 একাকী কে।ন হিত উৎপন্ন করিতে পারে না, তবে 

অন্যের সাহায্য পাইলে করিতে পারে । আবার যে সকল পদার্থের সাহায্য 

আবশ্যক, তাহারা একাকী সাহায্য দিতে পারে না অনে)র স্থানে কিছু 
বল লইয়া কাজ করে । আবার এই শেষোক্ত পদার্থকে সাহায্য দানের 

উপষে।গী করিতে আবার অন্য পদর্৫থের আবশ্যক । এইরূপ এক পদার্থের 

জন্য অন) পদার্থ আবশাক) অখবার তাহ!র জন্য ভিন্ন পদার্থ। এই রূপে 

যোগ-স।হাঁয্যের একটা শিকল পিস্তৃত হইয়া গড়িয়াছে। সেই শিকলের শেষ 

প্রান্ত ঘুরিয়। আনিয়া! অবশেষে সেই সর্বব্যাপী আল্লার উপরে গিয়৷ পড়ে। 

যেরূপ কৌশলের সহিত এই *আবশ্যকতা-শিকল' জোড় লগান আছে, 

তাহ! অতীব বিশ্মক্নকর্প। এবং তাচার আবশ্যকীয়? ট্রকরা গুলির উপষে।গিত! 

এবং সম্বদ্ধের বিচার অপার সমুদ্রবৎ। 

কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মানবের ভ্র্টীর কারণ--পাঠক! জানিয়া 
রাখ_ছুই কারণে কৃতজ্ঞত! প্রকাশে ক্রটী হয়। প্রথম কারণ--করুণা- 
ময়ের নেআমৎ (সম্পদ) অসংখ্য । সুতরাং অসংখ্য সম্পদের পূর্ণ পরিচয় 

বাহাকে অলক্ষিত শাক্ত বলয় অনুমান করেন, স্াহাকেই পয়গন্বর ও দিদ্ধপুরুষ দরবেশ 
গণ দিবাচক্ষে দেখিতে পান যে উহা! এক 'অজড়-শক্তি' সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আল্লা হহতে আপিয়! 
কার্ধা উৎপত্তির সাহায্য করে অথব। প্রবল কারণ স্বত্বেও কাধের উৎপত্তিতে বাধ! প্রদান করে। 
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চে গঃ 
ন। প।ইতে পারার জন্য ক্রুটী ঘটে । আল্ল।র সম্পদ যে অসংখ্য তাহা শ্বয়ং 

তিনি পরিয়। দিয়।ছেন- 
রা 4 চে ৯9৩ পা জা ঠ তে ঠি পা 

1. 9০০৩ ৯) 4 ] ০৪৯ |) /-_৯-১ ৩ ঞ 

“এবং যি আ।ল্।ব নেআীমৎ গণন। করিতে য।ও (তবে) গণিয! শেষ করিতে 

প।খিণে না 1৮” (১৩ পারা। সরা এবজাহীম। ৫রেকু।) আল্ল।র দত্ত 

»ম্পদণাশিণ মধ্যে, যে সামানা অংশটুক আহ।র দ।নের মপে) প্রক।শ্য তাবে 

দেখা যায়, তাভ।ব কিছু অ।লোচন। 'এহ ইয়া অশ-উলুম' গ্রন্থে কবা ভইয়াছে। 

তাহা দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, আল্লার সমস্ত নেআমৎ চিনিতে পার। 

মাচষের সপে অশীত। এশ্দ্র পুস্তকে তৎখমুদয়ের আলে।চন।র স্তন 

হষ্টপে না ৷ দ্বিভীয় করণ-_ককণ।ময়ের দ্ধ নেআমৎ সর্বপা!পী অর্গাৎ 

আপামর সাধ।রণ সকগেই পর্যয।প্ত পরিমাণে পাইয।ছে বলিয়া তৎসমুদয়কে 

অমুল্য প্র বপিয| মনে তয় ন।; সুতরাং কুচজ্ঞতা৪ মনে আমসেণা। 

দেখ--এট্ট পবিত্র বাযু ১ যাহ অ।মরা সদ! সর্বদা নিঃশ।স গ্রগ্।সে প্যবচাব 

করিতেছি, তাহা নামিক। পথে উদর অন্যন্থরে গিয়া আমংপা প্রক।রে জীবানর 

সাহা কিনেছে -জদঘ কোটরস্ত উষ্ণভার তেজ খর্পা করিয়া সমত। বিপান 

কবিতেছে, শবীরের সর্বত্র রক সঞ্চ।লন করিয়। দিতেছে । যদি এক মু্র্ধ 

বাযুব অভাব হয়, তবে সমণ্ঠ মাচষ-__মানষ কেন_-সমস্ত জীন জল্গ উদ্ভিদ বিন।শ 

গাইবে । এমন অমুলা বায়ু সর্ধদ্ধাণী হইয়া, যথা তথা অপর্ধয।পু পরিমাণে 

অ।ছে জন্য উনাকে অমূল্য সম্পদ্ বলিয়। বুঝিছে পারা য।ইতেছে না। এপ 

লক্ষ লক্ষ অমুলা সম্পদ চতুর্দিকে ছড়াছড়ি যাইতেছে বপিয়। মানণ তৎসমুধয়ের 

মর্া।দ। বুঝিতে পারে না । তগ।পি যদি কে।ন বাক্কিকে দুর্গন্ধ পূর্ণ কৃপের 

মাপা আথন। উন্তপু হাম্মাম গানায পুবিয়া কিছুক্ষণ রাগ। যায় তবে সে ন্যক্কি 

দুর্গন্গে না গরমে ছটফট করিতে থাকিবে । তাহার পর তাহাকে বাহির 

করিয়া আনিলে পবিল্র শীতল বায়ু তাহার নিকট অমূল্য পদ্রর্থ বলিযা আদ্ূত 

ছইবে। যাহার চক্ষু উৎপাটিত 5য় নাই বা “চোখ উঠে নাই" সে কখন 

নীরোগ সুস্থ চক্ষুর মর্যাদ| বুঝেনা । যে ভৃতোর 

পষ্টে গ্রহ।র পড়ে নাই, সে কখন স্রেহ-পরিপালিত 

অবস্থ।র মুল্য বুঝে না | দাসের পিঠে চাবুক 

ন। পড়িলে সে ক্রমে শিণিল, অমনে।যে।গী ও অবাধ্য হুইয়া পড়ে। 
১২৪ আল্রাদত 

স্থল রিশেষে ভৃতাকে 
প্রহীরের আবশ।কত। 



শোকর (কৃতজ্ঞতা) | ১৩৬১ পেল ূ 
টপ টি. 

আল্লা দণ্ত সম্পদের জন্য কৃত্তজ্ঞত শিক্ষার সহজ উপায়। যঞ্ছি! 
হউক, আপ! গ্রদাত্ত সম্পদের মর্যাদা চিনিধর ও উপকাধ স্বরণ করিবান্ 

উপায় করাই কৃতজ্ঞতা শিক্ষার একমাত্র গন্থ।। কতকগুলি নেআমতের 

পধিচত্য “এত ইন্ী-অধা-উলুম' গ্রন্থে দেওয়া গিয়।ছে, ক্ষিত্ত সে সমস্ত চিনিয়! 

পইয়। ক্ৃতজ্তত। শিক্ষ। কর। ধ্ঞানণান আলেম লোকের কাধ । অজ্ঞান ও 

শ্ব্র-বৃদধি শোকের পক্ষে দে পথ! অপলপ্ধন করিতে যাওয়। ধথা | তান্াদেক 

জনা কুনজ্ত] শিক্ষার সহজ উপায় বল। যাইতেছে । তাছারা যেন সরকারী 

ক্ম।তুর।শ্রণ, জেল খান। ৪ গোরস্থান পরিদর্শন করে । তদ্রূপ স্থ(নে গেলে, 

গীড়। ও গ্রন্থ স্বচঙ্গে দর্শন করিগে নিজেন স্বাস্থা) আ্বাধীনতা ও জীবমে 

মর্ঘ181 মনে গড়িতে পারে এবং তখাকার দৃশোর সহিত নিজের অবস্থা 

তন) কিলে সম্ভবতঃ হাদয়ের গতীধ-তল হতে কতজ্ঞভার শ্রোত উখিত 

ভতে পারে । (১) মুত বাক্তির অস্থি পজরাদি দর্শন করিলে এই ফা 

মনে £ইনে পারে যেই সকষলমুত লোকেল! বেকার হইয়! পড়িয়া! আছে। 

াতার। এট আশ। করিতেছে যে, যদি তাহাদিগকে একচী দিনেয় তয়েও 

জীশন দিয়া সংসারে ফিন্টিয়। পাঠ।ন যাইত, তবে উষ্ধারা সে সময়ে শ্ব শব 

পাপের প্রায়শ্চিত্র ও ক্ষতিপূরণ করিয়া ইতে ঠেষ্টা করিতে পারিত। সে 

যাগ কিন্ত উহ।র! পাউতেছে না । আমর! এখনও জীবিত আছি, যে কয 

দিন বচিতে পারি সে কয়েক দিনের সব্বান্হার করি, যতদুর পারি আর্তি 

শীন্র অভীত পাপের গতি পুরণ করির পই । এ সময়টুকু আসাদের পক্ষে 
অত মুলাবন শস্তব। হহ। বুথ! ন্ট করণ উচিত নহে, (কম্ত জীবিত লোকগুলা 

'অ।শ্চব) নিখেবোপ 1 জীবনের অনেক দিন হাতে পণইয়াও তাহার মুল্য 

বুঝিত্েছে না এবং সদ্ণারধভার ও কপিততিছে না| (২)খ্বানন এমন নির্ষেষ 

যে, আল, বায়ু, রৌদ্র, চক্ষু, কণ প্রভৃতি সর্ধ-জন-নুঙগাভ সাধারণ নেন্মীমৎ 

গুলিকে আসুণা পদর্থ বণিক বুঝতে পারে না। সুতরাং কৃতজ্ঞ হাদ্য 

তৎসমুদয়ের সন্ব্যধচ।র9 করে না। ইহার! কেপল ধন এবং অব্য প্রকার 

বিশেষ পদাণকে সম্পদ বজিঝ| জানে । মাঞ্চষের জান। উচিত যে, ৫ষ পদার্থ 

আঅভিক হিত্তকর--খাহ। ন| হইলে চলে ন|-_তাকাই করুপানয় সধ/রণ ভাবে 

সর্বদ্ধত্রী করি! অপর্যযণণ্ দ।ন করিয়াছেন । সাধারণ সুলভ ও পর্বধরী 

হুইক। আছে বলিঝ। সেই অধুল্য বন্তগুলি নেক্ীমতের শ্রেণী হইতে বহির্ভূত 

হইতে পারে না। (৬) ভাহাথ পর বিশেষ বিবেচনা কৰি দেধ। বিশেষ 
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চি 
বস্তর মপ্যে কোন কোন পদার্থ কাাকে অপর্যাপ্ত দেওয়। হইয়াছে। ইহ! 

গ্র।য় সচর!চর দেখ যায় যে, মন্্রষ) মাত্রেই মনে করে আমার মত তীক্ষ বুদ্ধি 
আর কাহারও নাই অথব। আমার ত্বভাবের ন্যায় সুন্দর সংস্বভাব আর 

কেহ পায় নাই। এই কারণেই তাহারা অপরকে নির্বোধ ও অসত্য 

বলিমা জনে কিন্তু এ কথ।টী বুঝিতে পরে নাষে, তেজ বুদ্ধি ও সংশ্বতাব 

প্রাণির জন; অ।নন্দিত হওয়া এবং আল্লার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়।ই কর্তব্য 3 

কিন্তু তাহ! ন। করিয়। অপর লোকের মধ্যে বাহ।রা সেই প্রকার অমুল্য পদার্থ 

পাইতে পারে ন।ই তাহ।দের দে।ব অনুসন্ধান বা তাহাদিগকে তিরস্ক।র কর! 

উচিত নহে। (৪8) আবার ইহ1ও চিত্ত! কর! উচিত যে, ইহ-সংসারে কেহই 

ক্রটা শুন্য নহে । করুণাময্স মাঘুষের ক্রটী, সুকৌশলে গোপনে রা/খিয়াছেন। 

এই কারণে নিজের ভ্রুটা নিজে যেমন চিনা যায় অপরের ক্রটী তেমন পায়। 
য।য় না । মহাপ্রভু ষদি সকগেরই দোষ উদ্ঘ!টন করিয়। দিতেন এবং 

লোকের অন্তুরস্থ মন্দ থেয়াল ও অসৎ চিন্তা অপরকে জানিতে দিতেন 

তবে পৃথিবী একটী ভীষণ লজ্জ।কর স্থান হইত। তজ্জন্যই করুণাময় দয়া 

করিয়! তোমর দে অন্যের চক্ষুর অন্তরালে ঢ1কিয়! র।খিয়।ছেন, এবং 

আন্যের দোষও তোমা হইতে গোপনে রাখিয়াছেন। আল্লা-কর্তৃক দেষ- 
গুপ্তি, প্রত্যেক লে।কের পক্ষে খাছ নেআমৎ | দে।ষগুপ্তির জন্য আল।কে 

ধন)বাদ দেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য । তাহা না করিয়া, পরের দোঁষমু- 

সন্ধ।ন কার্য্যে নিযুক্ত €ওয়া কেমন ভয়।নক দোষ । উহা আল্লার নিকট 

বড়ই অপ্রিয কার্যা। ,(৫)যাহ। হউক, কেহ কোন থাছ নেআমৎ ন! 

পাইতে পারিলেও দুঃখ কর! উচিত নহে । ছঃখিত হইলে এই কথ! বুঝা 

যয় ষে, সাধারণ সম্পদ্ ষ।হা, সে ব্যক্তি পর্য।গ্ত পরিমাণে পাইয়!ছে, তাহ! 

পাই্ঈয়াও সেসন্ত্ট হইতে পারিতেছে না। মহাপ্রভু তোমাকে অবাচিত 

ভাবে থে সকল অমূল্য প্দ!থ দ।ন করিয়াছেন তত্গ্রতি লক্ষ্য করিলে 

অগ্রপ্ত বস্তর জন্য দুঃথ ঘুচিয়া যাইতে পারে । এক ব্ক্তি কেনজ্ঞানী 

লোকের সম্মুখে গিয়! স্বীয় ঘরিদ্রতার উল্লেখ করতঃ দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল। 
জানী মহোদয় লিজ্ঞ/ন| করিলেন-_-'তোমাকে দশ হাজ।র উ।ক! দিয়া তোমার 
ছুইটী চক্ষু উত্পাটন কর্দিতে চাহছিলে তুমি কি সম্মত হুইবে?' সেব্যক্তি 

উত্তর করিল--'দশ হাঁজ।র টাকার বিনিময়ে চক্ষু দিতে কখনই পারিব ন।।” 

জন ব্যক্তি পুনরায় বললেন--'তোমার হস্ত পদ কর্ণ নষ্ট করিয়া প্রতোকের 
১২২ 
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টে ছই 
পরিবর্তে দশ দশ হাজ।র টাক। দিলে তুমি সন্তষ্ট হইতে পার কি?' সে 
বারেও অসম্মতি প্রকাশ করিল। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন--*অ।চ্ছা ! 

তোমার বুদ্ধির বিনিময়ে দশ হাজার মুদ্রালইতে ইচ্ছ। কর কি ন।? সে 

বরেও লোকটী 'অসম্মতি গ্রকশ করিল। পরিশেষে উক্ত জ্ঞানী লোক 

বণিলেন--তে।মার অধিকারে পঞ্চ।শ ভাজার মুদ্র।রও অধিক মুলের সম্পত্তি 

আছে; তবে কেন দুঃখ প্রক।শ করিতেছ?, পাঠক! প্রত্যেক মানুষকে 

এই কথ। জিজ্ঞ।লা করিয়। দেখ যে, তাহার। স্বীয় অবস্থা অপরের অবস্থার 

সহিত বিনিময় করিতে ইচ্ছা করে কিনা? এ অনুসন্ধানের ফলে অবশাই 

দেখিতে পাইবে যে, কেহই নিজের অবস্থ। বদল দিয়। অপরের অবস্থা লইতে 

ইচ্ছ। করে ন|। ইহাতে এই কণ। বেশ বুঝ| ঘায় ষে এক জনকে আল্লা যে খাছ 
নেআীমৎ দিয়।ছেন অন্যকে তাহ। দেন নই এবং প্রতোকেই স্বত্ব প্রাপ্ত 

নেমীমতকে অপরের নেমীমণ্য অপেক্ষ। মুল্যৰন মনে করে, এই জন্য লে।কে 

নিজের অবস্থ] বদল।ইতে চায় না । নিজের ভাগে প্রাপ্ত পদার্থগুলি উতৎক 

বলিয়। জানিব।র পর কৃতজ্ঞত। প্রক।শকর| কি উাচত নহে? 

বিপদে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আবশঢকতার পঞ্চ কারণ--পাঠক ! 
স্মরণ কর, বিপদ আপদে পতিত হইলে ৪ পে।কর কর! আবশ্যক । কাফেরী 

ও পাপ তিন্ন এমন কোন বিপদ আপদ নই যাহ| উবু ভাবের 

হইতে মঙ্গল উৎপন্ন না হয় । কোন্ কোন্ স্থান পপরূপ বিপদ 

হইতে তোমার ভাগ্যে মল আসিল! যোটে তা! ০০ 

তুমি নিঞ্জে জান ল| কিন্তু করুণাময় মহাপ্রভু তোমাদের মঙ্গলের পথ 
উত্তম রূপে জ।নেন। বিপদ আপদে পতিত হইলে নিম্নলিখিত পাচ গ্রকার 

বিবেচন। পূর্বক শে।কর কর! বর্তব্য। 
প্রথম প্রকার বিবেচনা--সাংসারিক বিপদ উপস্থিত হইলেও যদি ধর্মাগথ 

নিরাপদ থাকে তবে ধর্ম-জীবন নিরাপদ আছে বলিয়। কৃতজ্ঞ হওয়। উচিত । 

“অ।ম|র ঘরে চে।র অ।লিয়৷ সমস্ত ধন মাল চুরি করিয়| লইয়! গিয|ছে' এই 

বূলিয়। এক ব্যক্তি মহাম্ম! সহল তমতরীর সমীপে €ঃখ প্রকাশ করিরাছল। 
শেখ মহে।দয় বলিপ্।ছিলেন_ “শয়তান যে তোম!র হদয়মন্দিরে' গ্রবেশ 

করির! ঈমান ধন চুরী করিতে পদে নাই তজ্জনা পোকর কর 1! 

দ্বিতীয় প্রকার বিশেচন।-কে।ন বিপদ ব| রোগ উপস্তিত হইলে তদ- 

পেক্ষ। কঠিন ধরণের বিপদ বা প্ে।গ উপস্থিত হখ নই বিণেচনায় কৃতজ্ঞ হওম। 
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ই 
উচিত। যে ব্যক্তি হজবৃর দণ্ঠ গরহারের উপুর. তাহ।কে এক, শত, দ্ধ 

প্রহার, করিলে কি তাহার গ্রতি দয় ক্র! হয় না? কোল বাদ্কি এক গন 

নাধুর মন্তকের উপর এর ড।লি ছ।ই. ফেপিয়া দিয়/ছিগ। সাধু অন্ত ভ|বে 
কতজ হৃদয়ে বণিয়। উঠিলেন--'আ।ঃ1 অ।মি আপ্ণে ঞ্লুঁড়িগ।গ উপযুক্ত , 

এমন অবস্থায় মাথ।র উপর ছ।হ পড়। সুখের কথ! |" 

্ তৃতা য় গ্রক।র গিবেটনা--ম।ংস।পিক পিপর্দে, পরকালের কিগদ, থগ্ই ৭ 

দের়--"*এ কথাটী বিশ্বাস কিয় 691 সংসদে বিথদ্ অবতীণ ন! হলে, 

পরকালে কঠিন বিপঞের পায়ে ঠোঁকবার সন্ত।বন|। ইহ্কাণের সাম।ন। 

বিপদ যদি পরক।লে কঠিন বিপদ থণডইয়। দেয় তবে কি ত।ঞা অবন/নর 

ক।রণ হইবে ন17 মঞ্জ|পগষ হজরৎ রন্সুল 1 বপঠাছেন - “মহ! প্র্ক 

ষ/হ|কে ইতক।লে পিগদধয়।ছেন পরকালে ত।১।কে আর কঠিন কই দিবেন 

না। বভু.গ।গের গ্র।য়শ্চিত তহকাগের বিগদে শোধ হইয়া সায়। সাংস।বিক 

আপদ বিগদেখা রোগ শোকে যদি ইহক।ণেই পাপ ক্ষয় হঈয়। ষায় তবে 

পরক।লে আর কিশের ভয়? [কিত্গক তোমাকে কটু শঁষধ সেখন কাপতে 

দিয়! তে।মাক রে।গন্ুর করেন এবং 'ফছনদ' খুপিয়া তোমাগ দুষিত রক্ত 

বাহির করিয়া দেন, ইহাতে অবশ)ই হোমকে কিছু কষ্ট ভোগ করিতে 

হয়। এরূপ কষ্ট শ্চেমাকে আননের সহিত লহন কৰ। উচিত, কেনন। 

ত্দ্রূণ বিধানে রে।গের মচ। কষ্ট হইতে অপ] গাহতে পারবে। 

চতুর্থ প্রকর বিপেচন|-ইহসংস।রে তোম।র ভাগে) যাহ। যাহ] ঘটবে 

ত1$1 স্থঙ্টির গ্রারস্তে 'ল 95. মভফুল ন।মক ভাপতব্য-ফণাকে এক। দি-পর্যয।য়- 

ক্রমে লিপিবদ্ধ হইম| আ।ছে'। পৃথিবীতে আঅ।দিলে দেই সমস্ত ঘটন!র এক 

একটী পর্যযাধক্রমে অপিয়া গ্রক|শ পায়। স্থৃত্|ং এক একটী বিপদ পার 

হইতে পারিলে শে।কর কণ। কত্তব্য। এক দিন মহ।য্ম] শেখ আবু. ছঈদ 

গ্দভ পৃষ্ঠে আরে।হণ পুর্ধ্বক পথ চণিতেছিলেন, এমন সময়ে ভূপে পিত্ত 

হন, আছ|ড়পড়িলা ম।ত্র“ আল্হ।ম্দে! লিল্/ছে ' (টা১১৯০) বণিয়। গাজে।খ।ন 

করেন। এতদ্দৃষ্টে পার্খবন্ডী লেকের) তাঞাকে জিজ্ঞাসা করিয়।ছিণ-- 
“এস্কলে আনন প্রকাশের কারণকি 1?” শেখ মহে!পম পলিষ|ছিপেনপ 
রর পপ উস পর 

টীক।--২৯০। হব অথ 'সমত্ত প্রশংস! আলা পণা।' এই বাক।টা মুছলস[নেক্কা 

আননোর নময়ে উচ্চাবপ করেন। কিন্তু বিপদে পডিলেব) শুনিলে হন লিলহে ওয় ইন্ন! 

এলাযসছে রাঞ্জেটেন" বলেন ইহার অথ-্'নিশ্চক্সঙ এ দন্ত আল্লাগ জন্য এবং লিশ্চম আল।র 

দিকে নকঞগকে যাইত হইবে।" 

পপ পা সপ 
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| ১ 
আনন ভাগ্য যে কল বিপদ লিপিবদ্ধ, হই আজে তন্মধ্যে আদর পদান্ধ 

হইতে প্ভির] হাইব্াক্ বিপশটি। অ/নি, করধবাধছেঞ ক্চগাম নিঝিতে পর 

হুৰত়ে প|দিগাান এই জনা, আনি আনন্দিত চিদ্ছে ত।ক্বান্ষে ধশওপাদ, দিতে । 

পঞ্চম একর বিকেচলন-_পংলারিক শিপর্ধে গদ্ুক তোর মল উত্পম। হু. 

এ ক্ঝ। বিশ্বাস কর | ঈঈহ্ক।লের নিপ্জে, পর্নকাণের যঙ্গণ হয় এ কব 

বথ1% করিপাগ ছুইটী পন্থ। আছে । প্ধম-মছ। পুক্রুষ হজ? স্থল 2 

এগ খ£ হদাছ কনে এছ কণ।র সত্যত। সান্যন্্ ধহয়।ছে। ঘিহীড। গন্থ। যুক্ত । 

শ্দংগ[রেক প্রতি, আসক্তি, সব্ববিগ পাপের প্রশ্রথণ। উহা ধইতে সঞ্চল 

গা” ক্রদে কমে উত্পন্ন হই বকে । সংসারের মফলত।| নগজেই যাহাদেস 

কল্তগত হগ এবং যাহ।র। সব্বখধ সুখ ও অনল ভোগ কগিতে পম. ৩1২ গে 

লিক গুণিম। বেঞেশ.তেগ ন)া% মনে।রম হয়] উঠে, তেমন মনো।হগ ছুশিএ। 

ছাড়িরা পরক।লে যাওয। খিশেষ কণ্ঠের কগণ হইয়া! থাকে এ৭ং পরক।ণকে 

ত!হ।র। দূর হইতে ক।গ[পার বঁপিয়। ভয় করে। হহনংস।রে কক্ণা ময় য।ৎ।দে 

উপ [সপর্দ চাপাইয়। দিয়াছেন ত।ছারখ সংলক্ের উপর শিরক হইয়। পঞ্ছে 

এবং দ'স|রকে ক।র।গার তুণা কষ্টের স্থাদ বলির] মনে কিয়। থাঞ্ষে এবং ইস 

২5০৬ পণাগল পূর্বক পয়ক।লেপার হইতে সমুত্নুক হইন্থ। থাকে।, সংার 

হর্ঠতে বাহুর জইম। পরকলে ষ!ইবার+ মৃত্যুই, একম।জ পগ। সংসারের, 

পিপদ আপদকে আলার প্রদত্ত করুণা-মূলক শ।নন রল। যান্ধ। সন্বখনের ক্রটা 

ধেোথখ। শিত। ধেমল নেছের বশবভী হইয়। তাহার মন্গলে? জন্য শ।সন করেন 

এপং বুদ্ধিম।ন পুক্জ৪ মে শ।শনকে মলের হেতু ও করুণ মলে করিয়। পিতার 

গ্রাত কৃতপ্জ ভর, আল্র-প্রদত বিপদ আঅংপদকেও সেই চক্ষে দেপ। করবা). 

ইুকালের বিপদে পরকালের মন্গল--ইহছার সমর্থনে হদীছ 
ও মহাজন উত্তি-_হগীছ শরীফে কথিভ আছে'তে।মর! মেমন, প।ন- 

হ1রেগ দ্রব্য সহকারে পীড়িত পন্ধুর ত্বাৎধন,। কগিতে, গিয়। থাক; 

মঙ্গগময় আল্লাও তদ্রূপ বিপদ অ।পদ লহকাপ্সে নবীর, বন্ধুদিগকে দেখ। কপিতে 

আমন ।” এক ব্যঞ্ধি' মহাপুরুষ হজরত রন্জ শে & এর সবীপে উপস্থিত 

হ$স। লিগেধন করিয়।ছিণ যে, ঢে।রে তাছা ধশ সংপান্ধ সমস্তই- চুগ্ী, কারয়া। 

লইয়। গিকাছে। হজরত বলি ছিগেন_-“'যাহ!র ধন্দ, চুপি ন। যায় এরং 

শগীরে রেগনা হয় তার মল নাই।' আলা! ভাহ।কফে- ভাগ ঝলেন 

তাহ!র উপর ধিপদ অবতীর্ণ করিয়া াকেন।” তিনি ছন্যত্র বলিয়ছেন-- 
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প্পৌ গাগা স্পাশশআগি ১৩৬৬ ব্বিতীয় পরিঙ্ছেদ 
চে হই 

“বেছেশতের মধ্যে গৌরবের তারতম্য অন্থলারে অ।সনের বছু শ্রেণী-ভেদ 

হুইবে। তম্মধ্ো এমন কতকগুলি উদ্জত স্থান আছে তথায় তপস্যা বা সাধন।র 

পরিশ্রমে গ্রবেশ করিতে পারা যাইবে না। তদ্রূপ স্থান, মানব-চেষ্টার 

আঅন।রত । তবে করুণাময় স্বীয় প্রিক্ভমদিগকে বিপদ অ।পদেহ ফাদে আবন্ধ 

পূর্বক আকর্ষণ করতঃ তাছ।দিগকে দেই সফল উন্নত হানে উঠাইয়্া লল।” 

এক দিন মহাপুরুষ হঞ্জরৎ রস্মুল (রে অ।ক।শের দিকে চাহিগা চা হিয়া 
ই[গিতেছিলেন এ৭ং ঝবলিতেছিলেন--“'মাহুষের ভাগো বিশ্বগ্রভু য।হা! লিপি- 

বন্ধ কগিয়।ছেন তাছ। দেখছ বি্মিত হইতেছি। যাহার ভাগ্যে তিনি সম্পদ 

লাপবন্ধ করিয।ছেন সেই সম্পণ হইতেই তিনি তাগার মঙগণ উৎপন্ন করিতে- 

ছেন। আগ যাহ!র অদৃষ্ঠে বিপদ পিপিবদ্ধ করিয়ছেন সেই বিপদ হইতেও 

তিনি ঠ1হাগ মঙ্গল উৎপক্জ কনিতেছেন।” এই হুদীছের অর্থ এই যে, মানুষের 

উপর [ধপর্দ পড়িপে সেষদি ছবর করিতে পারে তবে তাহ! হইতে মঙ্গল 

উৎপর হয়) অর যি সম্পদ পাহগা] শোকর করিতে পারে তবেও মঙ্গল 

গ্র1গ হুয়। তান অগ্যত্র বাঁলয়াছেন--“ইহুঞ্।লের নিরপধ ও স্থখা লেকে? 

পরকালে গিয়া, সংস।রের বিপদ-গ্রস্ত ছখাদিগে উচ্চ পদগৌরব ধর্শনে 

বলতে খাাকবে-হ।য় | পৃথিবীতে অ।ম|দের শরীরের মাংস স'ড়।শা দ্বারা 

ছিড়িন। লওয়া। হইলে ভ।ল হইত |” এক পয়গম্বর, মহা গ্রভু আল্লার দরবারে 
[নিবেদন কগিয়।ছিলেন--'*হে প্রভে।! তুমি কাফেরদিগকে ধন গন সুথ 

সন্তোষ অনীম ভ।খে দ।ন করিতেছ, অ।র মে।মেন মুছলমানদিগের উপর 
বিপদ আপদ [নক্ষেপ কর; হহার করণ কি 1 গ্রত্যাদেশ আসিয়।ছিল __ 

*৫থ, খিশ্ব্গতেন সমস্ত পদ।থই অ।মর, মন্গষ্য ও সম্পদ [পদ সমস্তই 

আমর সম্প(ভ। ঢে।মেন মুছপমানে্ পাপ দেখিলে অ।মি এই ইচ্ছা করি, 

যে মুর পুক্ধেই সে যেন সমন্ত পাপ হইতে পরিষফার পরিচ্ছন্ন হইয়। আম।র 

সম্মুখে উপাস্থত ঘর । নংসারেই বিপদ অ।পদ ছ।র। তাহার প।পের প্রামশ্চিক 

কর্গগ। হণ পাকি । ক।ফেরগণের সম্ঘর্ধে এই কথ। বুঁঝয়। লও ০ষ, তাহ।র। 

সৎক।ধ্য কগিলে সংম।রেই তাহ দিগকে ধন সম্পত্তি, স্থথ সম্তে।ষ দন কারন! 
দেই পৎক।্যের পুরস্কার শে।ধ কারখ। খাঁক। মৃতু)র পর অমর দরব।রে 

উপ।স্থৃত ছইলে সৎকাধ্ের পুরস্ক।র পাইব।র অর আশ থ|কিবে লা; তখন 

কেধল কফেনীর জন্য শান্ত পাইবার যোগ) হুইবে |, 
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টি উই 
৩ চি পট গা & শ্টি ৪ তিনি & শর্ট তি 

২ ৮০৯৪ সতীশ অপি আপন 2 

“যে ব্যক্তি মন্দ কারর্যয করিবে, সে তজ্জন্য প্রতিফল পাউবে।” (৫ পর! ॥ 

সুরা নেছ।। ১৮ রে।কৃ।) এই আ়াৎ অবতীর্ণ হলে মহাত্মা! হজরৎ আবুপকর 

ছিদ্দীক জ্িজ্ঞ/ন! কারয়/ছিলেন--“'হে রনুলুল্লা ! পপ করিলেই শাস্তি পাইতে 
হইবে, তবে অ।মর| কেমন করিয়া শান্তি হইতে পরিত্রাণ পাইব ? তরে 

হজরৎ বলিয়াছিলেন_-''কেন তোমরা কি পীড়িত হইবে না? তোমাদের 

উপর আপদ বিপদ পড়িগে কি দুঃখিত হইবে না? মোমেন মুছলমানগণের 

পক্ষে ইহাই শাস্তি ।” 

মহাত্মা হজরৎ ছে।লায়ম।ন নবী (০ এর এক খু প্রাণত্যাগ করিলে তিনি 

ছঃখিত হুইয়।ছিলেন। ইন্তিমধ্যে ছুই ফেরেশতা! মন্তুযোর আকার ধারণ করতঃ 

বাদী ও প্রতিবাদী ম্বরূপ ষ্টাহার নিকট বিচার-প্রার্থী  প্রিকন-সৃত্যুতে নবা 
হইয়া 'আ|িয়াছিল। বাদী এই বলিয়া! আভিষে।গ ও'মহাজনগণের 

করিল যে, সে ক্ষেত্রে নীজ বপন করিয়।ছিল, বীঙ্ টি 

অস্করিত হইয়! চার! বাহির হইলে প্রতিবাদী পদদলিত করিয়া তৎসমুদয় নষ্ট 

করিয়।ছে।: প্রতিবাদী উত্তর দিলষে, এ ব্যক্তি ঠিক রাজপথের উপর বীজ 
বপন করিয়।ছিল ৷ রাস্তা দিপা বাহির হইবার সময়ে এ চার।গুপি ব।চাইয়। 

বাম ব| দক্ষিণ পার্থ দিয়া চলিবার উপায় ছিল না। এই কারণবাস্তার উপর 

দিয়! ব।তীয়াতে চার। গাছগুলি পদদলিত হয়! নষ্ট হইয়।ছে। হজরৎ বাদীকে 

বলিলেন--'“তুমি অবশ্যই জান যে--লে।কে বস্তার উপর দিয়াই চলে, এমন 

অবস্থায় তুমি কেন জানিয়া শুনিয়া রাজপথে বীজ বুনিয়াছ ?” বাদী বলিল-- 

“আপনি ও তে! জানেন যে মানুষ মৃত্যুর রাজপথের উপর আছে তবে কেন 

আপনি পুত্রের মৃত্যুতে শৌঁক-বসন পরিধ।ন করিয়াছেন?” ইহা শুনিয়া! নবী 

মহোদয় লজ্জিত হইলেন এবং অনুতাপের মহিত আল্লার স্থানে ক্ষম! প্র।থন। 

করিলেন। মহাত্মা ওমর এবনে আবুল আজী, স্বীয় প্রিয় পুত্রের আসর- 

মৃত্যু-কালে পুত্রের শয্যা-পার্থে বসিয়া বলিয়!ছিলেন--'বৎস! আমার আগ্রে 
তুমি চলিয়া গেলে আমার পাপ-পুণ্যের নিক্তিতে পুণের পাল্লার উপর 

তোম।কে প।ইব) অ।র তোমার গে আমি গেলে তুমি আমাকে তোমার 

সেই নিক্কতিতে গুণে)র পাল্লার উপর পাইবে । কিন্ত আমি তোমাকে ছ্ীয় 
১২৭ 
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ই 

পুণোর পাল্লার উপগ্থ পাতে স।গনা র।খি 1" মভাত্ব। হজরৎ এপ নে 

আব্ব।ছঙকে শীহার গ্রিয়তখ। কথার শৃতাপংবদ ক্ষেহ আলিয়া দিয়।ছিণ। 

মতাখ্য। সেই সংবাদ শুনিয়।-_“ইন্ন। লিল্পাহে ওয়া ইন্্রা এলায়তে ব(জেউন্? 

ছনগ-প্রক।শক এই কাল্ম। পল্ডিঘা নপিযাছিলেন--“এজ্জৎ ভুরমতৎ ঢাকা 

পড়িল; খরচ কমিয়। গেপ 7; নকদ পুণ্য হাতে আসিল | তদন্স্তর 

$।5।ইয়া দুঠ রক্ণীৎ নমজ সম।পন পূর্বক বলিয়াছিলেন--( ১ পার । 

সুর] বকর । ৫ রোকু। ) 

1 শু শা ছি তে % চেন পান পে 
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পক্টোবরা ছনর ও প্রমান পফকারে ( আমার শ্তানে ) সাভাষ্য 61৪11, 

অ।মি ভ্ঁৰরও করিলাম, নমাজও পড়িশাম ( এখন আলার সাহায্য চাট )। 

মঙাযস্ম! ভ।ততিম আনম বলিয়াছেন--'কেয়ামশ্তের দিন মহীলিচারক 

নানি আল্লা চারি দল লোকের সম্মূথে চারি জন মহ। 

এ বিপদে ধেমাশল পক্ষকে প্রমাণ খ্বরাপ আনমন করিনেন--( ১) 
গ্ণর অবদশ ক্কানীর 

খনৈষ্বধ্যধান ঝড় লোকের সম্মগে মহাত্মা ভক্বং 

ছো'লারমান লবী (* কে । (২) পরীদীন গোলামগণের সন্মুণে সভাক্মা 

হজরত ইযছে।ফ নপী ৭ কে। (৩ ) দরিদ্রগণেব সম্মুখে মহাস্ম ভজরৎ 

ঈছ। নী (০ কে (৪ ) য।তার! বিপদে ছবর করিতে পারে না, 

তেমন লেকের লোকের সম্মুখে মহাত্মা! হজরত আয়ুব নবী ভিন 

ফর ও শোকর সন্বন্ধে গা কিছু (পঝ্। গেল তাহ।ই প্রচুর মনে করি। 

এ সন্ধে আগা ভাল জানব । 

১২৮ তৃতীয় 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

ভন্ম এবং আশা । 

ভয় ও আশার প্রয়োজনীয়তা__পাঠক ! জানি! রাখ --5] 
হ!লেক অর্থ।ৎ ধন্মুপখের পখিকদিগের জন্য ৬৮৮$১৯৯ (খওফ ) তয় ও ৯) 

(রলা) অ!শ| নামক দুটী পদ9, পঙ্গীর ছুটা ডানার না।য় কাজ করে। এ 

ছুই পদ।েপ পলে তাতার| উচ্চ ৎইতে উদ্গতর উন্নতি রাজো উপনীত হুন। 

পরপর পরম রূমণীয় আল্ল।র দব্বারে যা্ব।র পথে সর্বদাই গুরুতর অস্ত- 

রায় ৪ কঠিন কঠিন বাধার সভিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। যে পর্যানস্ত পথিকের 

কঙ্গরে সতেজ ইচ্ছার উদর না চয়, এবং যে পর্যাস্ত আল্লার অনুপম সৌনার্যয 

দর্শনের জন্য চক্ষু অধৈধ্য ভহয়। ন| উঠে সে পর্যন্ত সেই ধাঁধা বিশ্ব অতিক্রম 

কগতে সমর্থ হয় না। উকক পথেগ স্থানে হানে খকেশ' নামক কুপ্ববৃতিগুণি 

পথিককে দোজখের দিকে টনিয়া লঈয| যাইবার মতলবে আড্ড। গাড়ি] 

সপিয়া আছে। হাতার] নড বলধান, গ্রাতারক ও ধৃত্ত। উহাদের হতে 

নানা পেচের ফা ৪ ফ।সী দড়ী আছে। তদছ্ব।র। পখিকদিগের হাত গা 

বন্ধ করিয়া দে!জথের দিকে টানিয়। লঙ্য়। যায়। পথিকের মনে উহাদের 

ক্স(নট্ক(রিতার গ্রবগ 'ভ॥ ও জ।স ডৎপন্র ন| হইলে তাহার! সে সকণ আড্ডা 

উদ্ধথ।সে দৌড়িয়। পার তইতে পরে না। ( তয় যত প্রবল হবে, পলায়পও 

তন বেগে ঘটিবে। ) যাহ *উক, সুখের আশ ও বিপদের তয় এই দুই পদার্থ 

মানুষকে উন্নতির পগে গধিচালিত করে। এই কারণে আশ] ও তন উভয়েরই 

কলা।ণ আঅতীণ মত । 

আমশ। ও ভয়ের তুলন1--আশ। যেন পশুর গগ-রজ্জ,র ন্যায়, মানবকে 

শখের উদ)।নের দিকে ট।ণিয়! পঈয়। য|য় এবং ভয়, চাবুকের স্]ার, বিপদের 

দিক ঘটতে ত।ড়াউয়| দুখের দিকে চালাউয়। দেয়। * * * পাঠক !,জানিয়া 

রাখ--আল্ল।র শপ্তির ভয়ে এবাদৎ করা অপেক্ষা হর গ্রলন্ত। ও সন্ধির 

প্রত্যাশায় এখাদৎ কর। অতীব উৎকৃষ্ঠ। আশ। হইতে গ্রেমের উৎপত্তি। গ্রেষ 

অপেক্ষ! উৎকৃ্ পদ।খ আর কিছুইন।ই। ভর হইতে ত্বণার উদয় হ্য়। 

১৭ ১২৯ 
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টি 
য।হাকে দেখিলে ভক্ন জন্মে তাহাকে কেছুই ভাল বাসে না--বরং স্বণ! করিয়া 

থাফে। পাঠক । এক্ষণে প্রথমে অ।শ!র কথ! বল! ব।ইতেছেঁ, পরে ভয়ের 

সন্ন্ধে বলা যাইনে। (6ী:২৯১) 

আশার কল্যাণ অন্থন্ধে হদীছ ও মহাজনোক্তি -সহাপুরুষ হজরৎ 
রন্ল (র্টিও বলিয়াছেন-_ “আল্লার সম্বন্ধে সাধু তাৰ ধারণ না কর! 
পর্ষ)্ত যেন কে প্র।ণ ত্য।গন। করে।" ভ।হ।র মুখে শুনা গিয়াছে, আল্ল! 

বলিতেছেন-_-'ম।নব ব্াম।কে যেরূপ মনে করে, আমি ঙদ্রূপই কার্য 

'ক্ি। তাহািগকে বলিয়া ছ।ও ত]ছার। বণ।-ইচ্ছ/ আমার লন্বদ্ধে বিবেচন। 

করুক ।” মহাপুরুষ হজরত রন্দুল [রি কোন ব্যক্তিকে তাহার মৃত 
সময়ে জিজ্ঞাস! করিগ[ছিলেন-_-'তুমি স্বীগ অবস্থা কেমন দেখিতেছ ?” জে 

বুক্তি বণিন্াছিল--গআ।মি স্বীয় পপ স্মরণ করিয়া ভয় পাইতেছি এবং 

অ।ল্লার অস্ুগ্রহের আশ! হৃদয়ে পে।বণ করিতেছি ।” হজরত বধিলেন_-“'এমন 

সঙরে যার মনে ভয় ও অশ। একজ্রহ করুণামনন তাহাকে তয্েরবা।পারে 

নিষ্কৃতি দেন এবং আশাও সফল করিয়া থাকেন।” মহা! হজরৎ ইয়াকুব 

নবী (*০ কে মহা শ্বভু বলিয়াছিলেন--"হে ইয়াকুব! তোমাকে কেন 

তোমার প্রিয় পুত্র ইযুছে।ফ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল!ম, তুমি কি নান? 

তে।মাকে এই জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল।ম যে, তুমি তো!ম।র পুর্রগণের সম্মুখে 

বলিয়াছিলে--'আমি ভয় করি বে, বাধে তাহাকে খাইতে পরে এবং 

তের! উছ্ার সব্ন্ধে অসতর্ক হইতে পার ।' ব্যাপ্ের জনা কেন ভয় করিল্না- 

ছিলে? আমার করুণার অ।শ কেন কর নাই? তোমার পুত্রগণ অসতর্ক 

হুইবে এ খেয়াল কেন করিয়।ছিলে? আমার রক্ষার আশা কেন কর নাই?” 

মহু।ত্ম! হজরৎ আলী কোন বাক্তিকে প।প।ধিকা-চিন্তায় হতাশ হইতে দেখিয়া 

বলিয়।ছিলেন-__এভ্রাতঃ ! হতাশ হইও না। করুণাময়ের দয়! তোমার পাপ 

অপেক্ষা! বছ বিস্ভৃত |” খহ।পুরুষ হজরত রন্থল 8 বলিয়ছেন--পুন- 

রুখানের দিন মানবদিগকে করুণ।মন় বলিবেন--*তোমরা কেন আমার 

করুণর সমন্ধে সন্দেহ করিতেছিলে? বযর্দি আমার করুণ।র উপর নির্ভর 

করিতে পারিতে এবং এই বলির! প্র।খন। করিতে পারিতে যে--হে আল্লা! 

মানুষের জন্য ভয় করিয়াছি কিন্ত তোমার দয়ার অ।শ।ধারী হুইক়াছি--তবে 

টাকা-২৯*১। এই প্যারার শেষ বাকাটী মুল গ্রন্থে এই প্যারার অন্তর্গত তারক! চিত 
স্থানে ছিল। শৃখলার জনা স্থান পরিবর্তন কর। ছইল। 

১৩৬ 
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টি 
নিশ্চই আমি দন করিতাম।'” এক দিন হজরত উপস্থিত ব্যক্তিবর্ঠকে 

বলিয়।ছিলেন--."'€্ব লোক সকল! আমি যাহা জনি, তাহ! যদি তোমরা! 

জানিতে পাইতে তবে সর্বদা তোমাদিগকে রেদন করিতে হুইত--হাস্য 

পরিহালের সময় পাইতে না? বিজন প্রান্তরে গিয়া বুক চাগড়াইয়া, চীৎকার 

পূর্বক ক্রন্দন করিতে হুইত।” এই বাক) শেষ হইলে হজরত জেবরারেল 

জবতীর্প হইয়া বলিয়াছিফোন--পহে রনুলুঞ্পা! করুণাময় বলিম্গ! পাঠ।ইলেন 
»-কেন জামার দানগণকে হতাশ করিতেছেন ?” এই অন্ুযে/গ শ্রবণের 

পর মহু।গুরুফ হজরত রস্থল & গৃহের বাহিরে আসিয়। দণ্ডায়মান অৰ- 

স্বায় উপস্থিত লোকদিগকে আল্প।র করুণ।র প্রতি আশ! উদ্দীপক কথা 

শুন।ইতে লাগিলেন । মহাত্মা! হজরং দাউ! নবী ০ কে মহাপ্রভু আলা 

প্রত্যাদেশ সহকারে বশিয়াছিলেন-স"*ছে দ।উদ ! তুমি আমাকে ভাল- 

ব!সিতে থাক এবং আমার দাসগণের যধ্যে ভালবান। জন্মাইর়]! দ19।” 

হ্সরৎ নিবেদন করিয়।ছিলেন-_-“হে প্রভু! অপরের মনে কেমন করিল 
তোমার প্রতি তালব1সা জদ্ম। ইয়া দিব?” গ্রত্যাদেশ আ.ধিয়। ছুল---"আ মার 

দ%। ও করুণ। তাহাদিগকে স্মরণ করইয়াদ।ও এবং আমার গ্রত্োক কার্য 

যে তাহ।দের মঙ্গলের জন্য হইতেছে, ত151 বুঝা ইয়। 191” এক ব্যক্তি স্বপ্রে 

মহাত্ব। ইয়হীয়া এবনে অ।কৃছামকে দেখিয়। জিজ্ঞ|স1 করিয়াছিলেন--প্মহা- 

প্রতৃ আল্লা অ|পনার সহিত কিরূপব্যবহা!র করিয়াছেন?” তিনি স্বপ্র।বস্থায় 

বঝলিক্।ছিলেন--“'অ।। আমাকে প্রশ্থ্রের উপর প্রশ্ন তিজ্ঞসা করিতে ল।গি- 

লেন--'তুমি ইহ? কেন করিয়াছ? উহ। কেন করিয়াছ? গ্রশ্ধের ভাব 

গতিক দেখিয়া অ।মার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; অমি উপায় নাদেখিয়া 

শেষে নিবেদন করিলাম_-'হে মহ।প্রতে।! অদ্য আমাকে এরূপ ঝুঁকিতে 

পড়িতে হইবে, সে সংবাদ্ধ অ।মি পাই নাই” তখন আদেশ €ইগ-..অ।চ্ছ! 

কোন্ সংবাদ গাইয়াছ? আমি সাহসে বুক বাধিযা বলিল/ম--'আপনি 

ন।কি এই কথা বলিয়াছেন যে, আ।পনার ধান্দ| (দস) আ।পনাকে যেরূপ 

াবে জ।নে এবং অ।পন।এ স্থ!নে বা প।ইতে অ।শ। রাখে, আপনি ন।কি 

ভাঙার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিল থাকেন। এ সংবাদ অ।মি অ।বছুর 

রাজ্জ।কের মৃথে শুনিয়।ছি। ভিনি ন।কি উঠ মে। নাম্মরের মুখে শুনিয়।ছেন) 
তিনি নাকি জহ্ুরীর মুখে, জছরী আবার আঅ।নেছের মুখে, আগেছ, মহ।পুরুষ 

হুজরং রন্গল চা এর মুখে, তিনি আবার গেবর|য়েলের মুখে এবং 

৯৩১৯ 
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ঠ ই 
জেধ রায়েল স্বয়ং আপনার নিকট সেই সংবাদ শুনিকাছেন। আমি সেই 
সংবাদ শ্রবণ কর! অবধি গাপনাকে করুণাময় বলিয়। জানি এবং মজবুৎ 

আশ। করিয়! অ।ছি যে, অ।পনি আমার উপর দয়া করিবেন 1 আমার 

এই নিবেদন শ্রবগ পূর্বক মহু।প্রভু বণিলেন “লেব.রায়েল সা কথ|ই 

বলিয়াছেন 7; আম।র রন্বুলও সতাক্ট বলিনাছেন ; আনেছ, জনুরী, 

মোব্সান্মর, আবদুর রাজ্জাক সকলেই সত্য কথাট বলিয়ছেন। খ্মাচ্ছ। | 

এখনই তোমাকে দয়া করিতেছি, বলিয়া আমাকে গৌরবের পরিচ্ছদ 

পরিধান করিতে দিলেন, বেজেশ তের বালক তৃহাগণকে মার সেপার 

নিষুক করিয়। দিলেন । তাহারা এখন আম।র অগ্র পশ্চাতে চলিতেছে। 

আমি এখন এমন আনন্দ সাগরে নিমপ্র আছি যে? কহ! কোন ধিন 

কল্পনাতেও উদয় তয় নাই |” হদীছ শখীফে উক্ত ভভয়!ছে যে--“এছর।য়েল 

বংশে এক জন লোক ছিল, সে প্যক্তি গ্রচেোক নর নারীকে আল্লার 

নয়া হইতে নিরাশ করিয়া দিত এবং সকলের সঠিত কর্কশ ব্যখহ!র করিত। 

মভা গর ত।ভাকে কেল্স।মতের দিন বলিবখেন-_ “ভুমি ঘেমন আমান করুণা 

হইতে আমার দসপিগকে পিরাশ করিচেছাল, অপ) কআআঁম তোমাকেই 

আমর দত] হইতে বঞ্চিত স্রিতেছি 0৮ হদীছ শরীফের অন্যত্র কথিত 

আ(ছে__'*এক ব)ক্তি তাঁজ।র বৎসর পর্যান্থ দোলখের আগুনে পুড়িতে 

খ|কিবে এবং যন্ত্রনায় 'আগ্তির তইয়া--ছে দয়ালু! চে করুণাময়! বলিয়! 

উচৈম্বরে ক্রন্দন করিতে থাকবে । তখন করুণ।ময় তাহাকে দোৌজখ হইতে 

ব।ছির করিম! আনিবার জ্রন্া লেব রে ফেবেশ তাকে আদেশ দিবেন। 

সে সম্মুখে আনীত হউলেঃ জিজঞ।ল! কর হইপে-'দোলথ কি প্রকার ন্তান 

দেখিলে? সে উন্তব দিবে--“দোজথ সকল স্য!ন ক্ষপেক্ষা অধম ও ভীষণ 

যন্ত্রণার স্থান।+ পরিশেষে উচাকে পুনরায় দে।লণে লগ। যাতে আদেশ 

হইবে । কেরেশতাগণ উহ।কে দে।জখের দিকে সজোরে টানিয়। লইয়। 

ষ।ইতে খাঁকিবে। সেলাক্কি গ্রত্যেক ধাপে আল্প।র দিকে ফিরিয়া ফিরিয়! 

দেখিতে খাকিবে । মহাপ্রভু তাভাকে শিজাস! করিনেন-'তুমি ফিরিয়। 

ফিরিয়। কি দেখিতেছ ? লে পলিবে-_“হে প্রভো !-তুমি ষে সময়ে দয়া 

করিয়া আমকে দোগখ হইতে বাহিরে আ।সনে আদেশ দিয়াছ, তখন 

হইতে আঅ।মি এইট আঅ।শ| কবিতেছি যে, পুনরাম আর দোজখে নিক্ষিপ্ত হইব 

না। এখনও আশা করতেছি এবং ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছি যে, কখন 

উ৩২৭ 
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পিই, 

বাফিরউয়া লইতে আদেশ হয়।' মহাপ্রদ্থু তখন আদেশ করিবেন “আচ্ছা! 
ইহ।কে বেছেশতে লই! যাঁ9। আ।শার কল্যাণে সেব্যক্তিদেজখ হইতে 

আণ্য!ততি পাইবে ।" 

আশার জ্রিবিধ অবস্থা! ও তৃষ্টান্ত সহ তাহাদের পরম্পয়ের 
গ্রাতভেদ বর্ণনা_পাঠক ! জিয়া রাখ তদ্ষাভে মঙ্গণের আক।শে ৯) 

রল্। কছে : উছাইস্থল বিশেষে (৩৬ তমাপ্লা 0 অন্বাতাবিক জ।শ1) এবং 

ক শেবে 05048 গোক্র (ভ্রান্ত অ।শ। বাছুর|শ।) নামে অতিহ্ত হয়। 

আন বুদ্ধ লেকের! উচ্াদের গ্রভেদ বুঝিতে গারে না। ত।হার। সকলকেই 

এক “আশ।' নাম দিয় ঝকে। এন্বলে, এ তিন অবস্তায় গুভেদ দেখান 

যাইতেছে । ন্ুুপন্ধ সুপু্ বীঙ্গ উপযু* সময়ে উর্বর ভূমিতে বপন করতঃ 

কট! ঘ।প নিড়াইন| ষখ! সনন্গে জল মেচন পূর্বক যাঁদি কেহ আল্লার সথু।নে 

এই অ।শ1 করে বে, তিনি গাছপগ্তলিকে নানা বিপদ হইতে রঙ্গ কারিয়। উত্তম 

ফল উৎপাদন কর্ম হিবেন তবে মেই আ]শ।ফে 'রজা বলে। পক্ষাস্তলে, 

বীজ ন| বুনিম। অথবা! প5| স ৬1 বীজ, প্রস্তর ব। কঙ্করের উপর নিক্ষেপ করতঃ 

বিনা জণ মেচনে হললের পৃরা। অ।শ। কর।কে “গোক্রুর' অর্থ।ৎ ভ্রান্ত আশ। 

বাদুর!শ! বলে। অন্য পক্ষে, উত্তম বীজ উর্বর! ভূমিতে স্থাপন করতঃ জল 

সেচন ন| করিয়! এট আশা করেবে, মেত্ব আসিয়া বারি বর্ষণ করিবে কত্ত 

সেস্থানে বগি ব্্যণ আমন" ন। ভইলেও সচর।চর বৃষ্টিপাত হয় না_তেমন 

স্থলে বিন! জল তেচনে ও বিনা নিড়।নিতে ফসলের অ।শা কর!কে 'তমার়।” 

বযলে। এইরপ যেব্যাক্ত ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস-জ্ঞ।ন রূপ বীজ হদয়-ঙ্গেত্রে 

বপণ করতঃ কুপ্রবৃত্বি ও মন্দ স্বতাব রূপকাট। গ1ছগুলি হৃদয়-ক্ষে হইতে 

দুর করতঃ এব।দৎ কার্ণযরূপ পন্াদ্বারা “বিশ্বাস জ্ঞ।নের? চার! বৃঙ্ষগুলি সেচন 

পূর্বক এই আশ। করিতে থাকে যে,-ককুণ।ময় সেই জ্ঞান বৃক্ষ গুলিকে 

সর্ধদ। সনধনিপ বিপদ আপদ চইতে নির।পদ রাখিয়! মৃত্যুকালে লঙ্গে সঙ্গে 

নির্বিষ্কে পরক!লে পার করিয়! দ্বিবেন; এইরূপ আশ।কে 'রজা' শলে। 

তদ্রূপ অংশ] আছে কিনা তাক।র চিহু একইট-_ যে অবসর টুকু প1.ওয়] য|উ- 

তেছে এন্সধ্যে যত অধিক পুণ্য হ্স্তগত ভ্ইতে পারে, তৎসংগ্রহে বিন্দুমাত্র 

ইশখিলা আসে না; মর্দ। পুণ্য অর্জনে বিশেষ সতর্কতার সাহত ক্রুটী 

গরিহা।র পূর্বক কার্য করিতে সচেতন খাকে। ক্ষেত্রের তত্বাবধান পরিত্যাগ 

কম! নৈরাশ্যের চিহ্ছ। যেকষক শস্য উৎপাদনের আশ। রাখে, যে কখনই 
৩৩ 
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নিড়।ইতে ও জল সেচজে শৈশিলা বাত্রটা করে ন।। আবার ফিগির। দেখ 

ঈমান অর্থাৎ বিশ্ব।ল-জ্ঞ।নের বীজ পচ! সড়। হইলে বা পরিপুষ্ট না হইলে, অথকা 

বেজদয়-গ্গেত্রে উত্ধ| বপন কর! ভয়, তাহা কুস্থত।ব রূপর্কাট|!ঘ।পে বিজড়িস্ত 

খাকিলে, জানের অঞচ্র উর্দগত হইতে পারেন! । আবার পারিলেও 

ঘাসের চাপে নষটু হয়! ষার়। তাহার পর ভাবিয়। দেখ_-এব।দৎ রূপ 

জল ভ্বারা হবদঃস্থ জনের কেত্র সেচন ন! করিলে জ।ন-বৃক্ষ গুকইয়! মারা 

পড়িতে পাঁবে। ( বহির্জগতে কৃষি কাধে)র মধ্যে বিশ্বপতি যে নিয়ম স্থাপন, 

কগিয়।ছেন আস্তঙ্গতে জ।ন।ঞ্জনের পথেও সেই নিয়ম অটল ভাবে রক্ষা 

করিয়াছেন।) উদয় কার্ধোর মধ্যে আমাদের কর্তব্যগুলি পরিত্যাগ করিয়! 

ব। শৈণিলয পূর্ন্বক ক্রুটী রাখিয়া অব! বাঁধা বিদ্প খণ্ডাইয়া দিতে চেষ্টা না 
করিয়। গেড়াগুড়ি আল্লার শন্ুগ্রহের প্রতি আশ। স্থাপন পূর্বক বসিয়! থাকা 

সুস্পষ্ট রাশ! ও ভ্রান্ত আশা মাত্র; উহ।কে 'রজ। (প্রকৃত আশা) বল 

যাস না। মকা পুরুষ হজরত রসুল 881৭ এই মন্ধে বলিয়াছেন--'ষে 

ব্যক্তি প্রবৃত্তির আদেশ মত চলে. অপ আল্ল!র স্থটনে দধার আশা করে, সে 
বড়ই "আহাম্মক |” স্বয়ং মহরত বলিতেছেন _ 

পে ।॥ ৯ ৯ রি পু রি রি ত 
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4 কর্তণা-পিমুখ জ।তি বিন হইণ।র ) পর উুহারা তাহাদের এক গ্রাকার 
শ্থবা।ভিবিক্র হইয়াছিল এবং (লে শিশ্ব-বিধ।ন) গ্রন্থের উ্তর।ধিক।বীও 
তউঝ।ছিল। কিন্তু ততগ্রতি বিমুখ ভইয়! এ নিকষ্ট। কর্তণ্য-শিমুখত। শক্ত 
করিয়া ) ধররয়াছিল 'মগচ বলিত আম।দের অপরাধ ক্ষম! হইবে ।” ৯ পারা। 
হ্থর। ্পীতাফ। ২১ রেকি। ) (চটী: ২৯২) 

টাক -২৯২। এন স্তানের ভাবার্থ এই যে-কপ্তবোর যে অংশ সম্পন্ন করিতে মানব 
জাতিকে স্বাদীনতা দেওয়। হইয়।ছে, তাঁঞ প্রতিপালন না করাতে পূর্ব কালের বহু জাতি 
বিনাশ পাগক্সাডে। তাহাতের বিনাশের পর জন্য যে সমাজকে পৃপিশীঠে স্থান দেওয়] তটয়া- 
ছিল, ত।ঢাদের লিও পেই অটল বিশ্ববা।পৃত নিয়সানলী অর্থাৎ কর্তব্যের লেই অংশ পালন 
করিতে হুমোগ দেওয়া ভইয়াছিল। কিন্তু তাঙ্গারাও অবহেলা উত1 পরিশ্যাগ পূর্বক কথ্ব্য 
বিমুপ ভইদ। অবাঁধাত। অবলম্বন কারয়াছিল, অথচ মনে প্রবল আশা! রাখিত যে. ক্ষেত্র কর্ষণ 
উৎকৃষ্ট বীজ দগন, কণ্টক ঘাদ উৎপাটন, জল সেচ হত]াদি কর্তব। কার্ষোর নার কর্তব। গুলি 
ন। করিত অংশ। করিত যে, “তদ্রূপ ক্রটীতে কোন ছানি হইবে না কেবল আল্লায় অনুগ্রহেই 
ফল পাইব।” 
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আশা, দুরাশা ও অস্বাভাবিক আশার প্রকৃত পরিচক্স _ 
ধা! হউক, যে সকগ অসবাৰ-উপকরণ সংগ্রহ কর। মচষে)এ ক্ষমত।র মধ্যে 

অছে, তৎসমূদ় পূর্ণভ।বে সংগ্রহ স্রঙঃ নিজের দারিত্ব ও কর্তবা সমপনান্কে 

ফলের '্রত্যাশী ভওম।| প্রকৃত 'রজ।' বা আশ|র অভ্ত্গত। তদ্বিপরীত অ।স.- 

বাব-উপকরণ গুলি সংগ্রহ না করিয্। অপব1 অনর্থক নষ্ট করিগা ফলের অ।শ। 

কর! ভ্রান্ত অ।শ। ও অতীন মূর্খতা । অপার দেখ. যে স্থলে আস.বাব- 

উপকরণ এক্পেরে নষ্ট কর! হুইন্ ন। অথচ উপযুক্ত কাধ্যে না খাটাইয়] 

বিলে ফেলিয়া রাখ! হইল; তথায় ফলের আশ| কর।কে ০) তম।ন্স। ব। 

অস্বত।বিক আশ! বলে। মহাপুরুষ এ রন্দুল ট্ বলির ছেন--. 
পা] 

(4 ৮৭ 4 বি | বি 

“ধর্মপথে তমার! করা (ক।জ ন! করিয়। ফলের প্রত্যাশ। করা) বৃণা।" 

পাপ হইতে বিরত ভুইয়া (তওব! করিয়া) পাপ-সম্ভত ক্ষতি হইতে বাচিবার 

অ।শ] কর! সঙ্গত ও কর্তন্য। যে ব্ক্তি,পাপকার্ধা একেবারে পরিত্যাগ 
করিতে পরে নই বটে, কিন্তু তজ্জন্য দুঃখিত ও বিষঞ্ন হইতেছে এবং আশ! 

করিতেছে ষে আল্ল। ত।হ।কে সেই পাপকার্্য সম্পূর্ণ তাবে পরিত্যাগ করিতে 

স্থুষে।গ দিবেন) এন্সপ আশা! করা *রজা'র অত্তর্গত। ইহার কারণ এই 

যে, পপের জন্য ছুঃখিত ও অনতগ্ত হওয়াকে পাপ কইতে বিরত হওয়ার 

এক প্রধান উপাদান বা উপকরণ কা বায় । যেবক্তি পাপ কর্ম) করে 

অথচ তজ্জন্য লঙ্জিত বা! দুঃখিত হয় না--০কবধল মনে করে যে সেপাপ 

কর) হইতে ফিরিতে সক্ষম হইবে; এনধপ আশা কর! 'রজা' নহে-উ।কে 

ভ্রান্ত অ।শ।' ৰা মুর্খতা বলা যাগ । এরপ+ গ।প পরত্যাগে দৃঢ় অঙ্ক না 
করিয়। ক্ষম। পাইবার আশ! করাও হছুরাশ। ও মুর্খতা। নির্বোধ লে।কেরা 

ইছাকেও 'রজ1' বা] প্রকৃত আশ! বলে। স্বয়ং আ।ল্। বলিতেছেন-_ 
৪৯ চে রি রর 
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“নিশ্চ৪ট বাক (জনের কথা) মালিগ। লইয়াহে এবং নাহার (কআটী ) 

পরিহার করিয়াছে এবং আজ।র (নির্ঘ!রিত) পথে (হখোচিত) পরিশ্রম 

কিয়তে, তাতারাট আল্লার রছমছের অ।শ!রাখিতে পারে। আকা! ম।পীল 

ও দঘাদু 1” (২পারা। হৃরা বকর। ২৭ রোকৃ) ॥ ইয়াহীর। এপলে মীজ 

বণিয়।ছেজ 7 বাক্তি দোজখের বীঞ্গ বপন করিয়া বেছেশ তরূপ ফলের 

আশ! রাখে পাপ কার্য) কপিধ] সাধুর মর্যাদা! গাউবাগ বাসনা করে এবং 

বিন। সৎকবোও 'পোস অক।জ্। করে, তাহ।র নায় যুর্ আর নাই।” 

আয়-ডল-খায়েল নামক এক বক্তি সহা!পুরব হজরত বত্থল 

এয় ফমীপে উপস্থিত *ইয়] দিজ্ঞস| কিমা ছল-_-''ছে রসুলুক্প। ! অল], এক 

থা প্নাসাদের জন।র মদল চান; অন্যে্ চান না, ৯হ্ছার চিত্র কি? 

ররগাচার জেলা ইহা বুঝিবার অন্য আমি আললিয়াছি 1” হজরত 
হি চি বণিলেন-_' প্রেত গ্রাতে শধ্যা ত)াগের সময়ে 

তে।মাব মনের অবস্থ।কেমন থ।কে ?? জেব্যত্ছি+শিয়াছিল--ভখন আমার 

মনে সংকাধ্য ও সাধু লেক বড় তল লাগে । কোন সতকার্ধয আ্ুখে 

'অ[সিলে সঙ্গ ত1৯1 কারতে মন নাচিন। উঠে । ( সৎক!ধ্যে পুপ্য পাওয়া 

হয় 'এ কথ।টী অ!ম কুন পত্য বলি! আন |) কোন সৎকার হাত ছাড়! 

হুইণে মনে বড় ছুঃখ পাগে, ভদৃব্দপ কার্দা পুনজাজ মুখে আসিলে সব্ব।গ্রে 

তভ1 করিব বণিয়া প্রভীক্ষ। করিয়। থাকি 1৮ হজরত বলিলেন--'“আল। 

বেতেমার মঙ্গল চান; এ সমগ্ত তাহার চি । হি তিনি তোমার অমঙ্গল 

চাঞিতেন, তবে তে।ম।কে মনা কার্ধেই রভ ঝাখতেন , দে।জথের কোন্ 

কুপে ফেলিয়। ভোমাকে বিন।শ কর! ছউনে তাত ভাবনাও ভ।পিতেন ন11£ 

দুই শ্রেণীর লোকের পক্ষে জাশাবৃদ্ধি কারক ওযধের একাস্ত 
প্রয়োজন -প।ঠক। জনি! বাখ-_নির লিখিত ছুই শ্রেণীর রোগী ভিন্ন 

অন্য কে।ন ব্ক্তির জন্য এউ ওঁধধের প্রয্জোজন ন।ই। প্রখর প্রকারের 

রোগী,_ষাহ।রা এন অধিক পাপ করিমাছে ৰে তজ্জন্য পাপমুক্তির অ।শায় 

নিরাশ কইয়া! প।প পরিত্যাগ করে না, বরং বশিতে খাকেযে আমাদের 

ষখন পাপ মাঞ্জানা হইবে না তখন পাপ প্রলোননের বিরুদ্ধে আজ্মরক্ষ! করিতে 

গিলন। অনর্থক কষ্ট ভোগের প্রয়োজন কি? দ্বিতীয় প্রকার রে।গী,_ যাহার! 

চরিজোন্রতি কার্ধো ও কুগ্রবৃতির উচ্ছেদ সাধনে বাড়াবাড়ী করিতে গিল্ন! 

এবং অলী এবাদৎ করর্য্যে সাধ্যের অতীত পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করি! 

১৩৬ নিজের 
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নিজের দেহপ1ত করিতে উদ্যত ভঈয়াঙে । এই দুষ্ট শ্রেণীর লোকের পক্ষে 

'আশ। বৃদ্ধি কারক' উষপ অবশাই ভিতকর। 

আশাব্ুদ্ধি কারক ওষধ কাহার পক্ষে মারাত্মক- 15 (এ 
গাঁফেল অর্গ।ৎ পরকাল মন্বান্ধ উদ।সীন ও অমনো।যাগা লেকের জনা 

'আরল্ল।র দা গ্র।ঙ্ডির আশ।' ওঁধপ নহে বরং হল!হল বিষ তলা মারাম্মক | 

আল্লার অনুগ্রহের প্রতি আশ! নন্ধিত করিবার ভ্বিবিধ 
উপায়-_দুঈ উপায়ে আল্ল।র গ্গ্রহের আশ মনৰ মনে প্রবল ও বলবান্ 
৬য় উঠিতে পারে । প্রথম উপার-পিশ জগতের সর্ধস্তানে মহাপ্রভুর 

করুণ] 'অবরি5 প!ণে অনলরত ঝধিতেছে ইহা বুঝিতে পারিলে মানব, 

ত।ত।র ককণ। প্রাপ্তির আশায় 'পুলুন্ধ ভইতে পারে । ঈতজগতে যে সকল 

অনন্য বআ।শ্র্ম/ ঘটন। ঘটিতেছে এণং ভূ গলে যন উদ্ভিদ ও জীব জন্য জন্মিতেছে 

সৎ আমুদয়েব সহিত মনন প্ররূতিব সন্ন্ধ মনে।যোগেব সহি প্রণিধ।ন ও 

পণ্যাপে।চন। করিলে বুঝ! যাইবে যে ততমমস্তই মানবের পক্ষে এক একটী 

মহ। নে মীমৎ অর্গ।ৎ পবম।তৎকঈ যস্পদ | এক্প কণা শে।কর (কৃতজ্ঞত1) 

বর্ঁন। কলে পৃর্ষ পবিচ্ছেদধে একবাব বলা শিখছে | মাতা উক-. এ সমস্ত 

খিনুয গর্)(লে।চন| করিগে প্রত্যেক ঘটন। ও প্রতোক পদ।র্পের মপ্যে মহা গ্রভব 

একপ এ আঅঙ্গগহ, নীম দান ও অপার ব্দানাতা সুস্পষ্ট দেখা যায় যে 

ত1শেএ। আধিক কল্পরণ। কারব।ব উপায়ও পাওয়। যায়না। 

ম।এব শীন শপীবেব প্রতি দৃষ্টি কথিতলেও বুনিতত গ।পিনে যে তাহার জন্য 

সাত! কিছ শ।বশাক সমন্তই তিনি পূণ মাআায়।পশেষ 
পু ম] নবদেচ গঠনের 

সৌন্দষার ৮১৩ পবিগাটী কখিখ| দিয়াছেন । মে পয লোচনায়-, 

বস্তু না|! তঈলে দেহ র।জলোর ক্স চগিতে প|বে না 

যগ|-মন্তক, বন্তাপব, জংপিগড উঠা।দি, এরূপ পদার্পণ চিনি পূণ ভালে 

স্ব নুশ্দর কারয়। প্রদান কখিয়ঙেন । তাহ।র পরব দেখ, যেষে অক্ষ 

দ্বারা মানণ স্বীয় ক্যা উদ্ধ!র কণিপা লইতে পারে কিন্ত তাহা নাগাঁকিলেও 

পেত রক্ষ!র বাঘ! হইত ন। স্ডেমন পদ মপ1- তত্ত পদ |দি; এপ পন্তরকেও 

তেমন পূণ পািপ1ট্যর সহিত স্চছি কর। উচিত ছিল করুপাম॥ তজ্প ভাগেউ 

হন করিয়াছেন । অতঃপর দেখশ- তে সকল পনা্প, মম্তক।ধির ন্যায় 

সানবের আত্যাবশাকীপধ নহে এবং তস্ত পদ1ধর ন্যায় কার্য উদ্ধারেও প্রয়োজন 

হয় না--কেপণল দেখিঠে সুধু স্থৃন্দর মাঞ্ধ ততসমুধঘও করুপাময় পর্য|প্ পরি- 

৯৮ ১৩৭ 
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মাপে পারিপাটের সহিত দ।ন করিয়।ছেন; যেমন খপধর-ওষ্ঠের ললিত্য, 

জধুগলের বক্তা, চক্ষু মপির কৃষ্ণত1) পক্ম পংক্তির সরলভ। ইত্যাদি । 

সুধু কি মানবের প্রতিই এইরূপ 'অন্রগ্রহ? তাভা নহে; সমস্ত জীন জঙ্ক 

কীট পতঙ্গ প্রভৃতি নিকৃষ্ট গ্রণী দেহেও এ প্রকর অত্যাবশ্যকীয়, প্রয়োজনীয় 

ও শে!ভন-সামগ্রী পর্য/।গু পারিপ।টোর সহিত পূর্ণ ভাবে দেওয| ভষ্টয়।ছে। 

দেখ, মধুমক্ষিকা স্থষ্টির মধে কেমন শ্রন্দর সদয় শিল্প-কৌপল দেখ। য!ইতেছে। 
ত।হ।র প্রকৃতি কেমন মনে।হর, গঠন কেমন চমৎক|র 

আক!র কেমন ক।ব্যোপযে।গী 1! তাহার উপর 

পুনরায় কেমন চমৎকার কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন! 

ভ।হ|দিগকে নিক্দের আবাস গু নিম্ম।ণ বিষয়ে কেমন আশ্চর্য) স্ব।জ|বিক 

দক্ষতা দিছেন । ত।চার! অভীন কৌশলে গৃহ পরিষ্কার পরিচ্চল্প রাখিবর 

উপ।য় করিয়', সহজ আকারে, অল্প হ।নে, আধক কুঠরি নিশ্ম(ণ করে এবং 

বান গৃহ ও ভ।গুরর পণক্ পৃখক্ ভাবে নির্মাণ করে । তাহ।দের এই সকল 

ক্ষ) চিন্তা করিলে শিশ্মিত হইতে হয় । তাহ|র পর. তাহরা এ সকল 

ভ।গু।র ঘরে কেমন শৃঙ্খগার সহিত মধু সঞ্চর করে এবং তাঠার! হ্বীয রাজ।র 

'অ।চেশ কেমন সুন্দর মত পালন করে, রাঁজ। আবার তাহাদের উপর 

কেমন মনে।রম প্রজারঞীন-শ।সন পরিচ।লন। করে এ শমন্তই বিস্মগগকর | 

যাহ। হউক, ম।নব দেহের ভিতরে ব|ছিরে এবং সমস্ত ত্য জীবে ষে 

সক্ষণ আশ্চর্ধ্য ককণ|-ব্যীক কৌপল নুস্পই দেখা য।ইতেছে তত্প্রতি ষে ব্যক্তি 

মনে।ষে।গ দেন সে স্পই বুঝিতে পারে যে মহ।প্রভু দয়ান স।গর, গাহ।র 

দয় হইতে কেহই নির।শ হইতে পরে না এবং তৎসঙ্গে ৯ছাঁও বুঝিতে পারে 

দে দগ্াময়ের রাজ্যে কে।ন ভয়ের প্রবেশ।পিকার নাই । তথাপি যুছলষ!নের 

মনে ভঞ্ন ও অ।শ। দুটা সমান ভাবে জ।গরুক রাথা আবশাক | সীমা 

অতিক্রম করিয়া আশা বাড়িয়া উঠিলেও ক্ষতির কারণ হয়। 

অতঃপর দেখ_করুণ।ময়ের যে সকল দয়! অনুগ্রহ ম।নব সমাজের 

মীনব সমাজ সংক্ষণে সঙ্গে মিলিত থ।কিয়া সমাজ চা।লাইতেছে তাহা ও 
আল্লার করুণার অনন্ত। একজন জ্ঞ।নী ব্যক্তি বলিগ।ছেন “'কোর্আন 

চির শরীফের মধ্যে ৮.৪ 1০7 ৬৮৪ | “আয়াতে 
তদাইয়ানাৎ' অর্থ।ৎ 'ধনের আদান প্রদান" সম্বন্ধে যে নিম ও আদেশ 

আছে তদপেক্া অপিক আশ! উদ্দীপক ও সাত্বন। দায়ক বচন আর নাই। 
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(টীঃ ২৯৩) কে।রৃআন্ শরীফের মধ্যে উহা! একটা সুবৃহৎ আয়াৎ। নিজের 

ধন অপরের হাতে দিলে তাহা কিরূপে নিরাপদে থ|কিতে পারে ও ফেরৎ 

প।ওয়া যান্ন তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম স্থ(পন করতে মনু) সমাঞ্জের হিতের জল 

বড় মন্ত্র হ করা হইয়াছে । এইরূপ জগতের যে দিকে দেখ। ফায় সেই দিকেই 

আল্ল।র অনুগ্রহ অনস্থ ও অপীম ভবে বর্ষিচ হহতেছে দেখ ষায়। এমন 
০ _ স্পাপপশাশি শশ্াটা ৮ শশা শী শি ি  িশশ্দ শাশি পা্পপা পিপল শশী 

টীক। ২৯৩ । তৃতীয় পা9; দ্ব্ীয় হুর। বকর এগ ২৭ নম্বরে সমস্ত গোকুকে এ আর।ৎ 

বলে। মনুষ) সমান্ষে ধের আদান প্রদ।ন ও প্রচলন সম্বন্ধীয় নিয়ম এ আয়াতে পরিফ্ষার 

ভাবে দেওয়া হইয়াছে । সুল অর্থ এহরূপ-- 

"হে মুঙ্জলমানগণ। যধন তোমর| দয় নিদ্ধ।রণ করিয়। কর দেওর। লওয়া করিতে চাও 

তখন তাহ লিখিয়া রখ । তোমাদের মধ্স্থ এক জন (লিখক ডাহা বিচার সঙ্গত মত [লখিয়। 

দিউক। আল্লা যেরূণ লিখিতে শিখা ইয়েন তদ্বপ লিখছে লেখক যেন অস্বীক।র 1 করে। 
যাগ হউক লিখিগ] লও | কর্তের শরৎ কপ দাতা নিঞ্জে পলিপ দিবে কিন্তু বীর প্রভু আলার 
ভয় মনে জাগরুক ধাখিরা শবৃৎ ঠিক কাঁরয। দিবে । (ক্ণজ গৃথীচার সুবিধা) কিছু মাত্র 

সঙ্কেচ করিবে ন।। করজ দাভ1 শিবেে।ধ দুর্বল অথবা মন্ম বলিয়। দিতে জক্ষম হইসে ত।ছা।র 
আনন বন্ধু ওলী শ্থাবচ।ের নছ্িত মতলব বিয) দিবে | কগঞজজ আদান গ্রদাপের সাক্ষী শরণ 

নিজের মধ।স্থ দুহ জন পুরুষকে পাক্ষী করিয়া লইবে | হইঞ্জন পুরুঘ নামিলিলে একজন 

পুরুষ ও দুই জন স্ত্রলোককে তোমাদের পছন্দ মত দাক্ষী করিয়! লইবে। উঞ্থাদের মধো কেহ 

ভুলির! গেলে অগন ছু জনের কেহ উহাকে ম্মথণ করিয়। দিতে পাঞে। সাক্ষীকে তলব দলে 
স।ক্ষা দানে অস্বীকার কর] উচিত্ত ণহে। অ।দান প্রান সম্বন্ধীয় এ ম্ল বিষয় ছোটই ছউক 

ব। বড়ই হউক, মেয়াদ তক লিখা র।খিতে শৈপিল্য করিবে ন1। লিখিরা রাখ। আল্লার নঙ্রে 

সুবিচাঁরের কথা এবং শাক্ষা্খীন কলে সাক্ষীর সম্বন্ধে হৃবিধার বিষয় এবং নিঃসন্দেছের 

নিকঢবত্বী। পণ) জ্রব। হাতে হাঁঠে উপস্থিত মহ) ক্রুদ বিল $কলে ন1 [লখিয়া লমলেও দাঁৰ 

নাই। ক্রর বিক্রয়ের চুক্তি ছউলে দাক্ষী রাথর। লিগক ব। সাক্ষীর ক্ষতি কথিওনা। যে 

করেনেপাপী। আর্র।কে তর কর। আলা! তোমাদগতে ই শিধাকলেন। আল্লা ঈমস্ত 

অবগত আছেন । যদি সফরে থাক, লিখক না পাও, তবে বন্ধাকীর বস্ক হাতে রাখ। যা 

তোমাদের মধ্ত কে$ কাঞাকে বিশ্বাস কয়! তাহার নিকট কোন দ্রেখা গচ্ছিত রাখে তবে 

তাহাকে তহ। ফিগির। দাও, তোমার পুভু আল্লাকে ভন কর । সাক্ষ্য গোপন কারও না। 
যে ব্যক্তি নাক্ষা গোপন করে তাহার হাদর় গ1পে কলুধি হয়। তোমরা যাহাকর আল! 
৬1) উত্তম রূপে জানেনশ।” 

আয়05র অর্থ মোটামুটী দেওয়। গেল । আদান প্রদান সম্বদ্ধে এরূপ শ্য়ষ করাতে 
সম।জের প্রি ষে কিরূপ অনুগ্র কর! হইয়াছে তাহ! লাধারণ দৃষ্টিতে বুঝ(যার না।. খিস্তত 

ভাবে বুঝাইন। দিতে আমাদের স্থান, সময় ওসামা নাই হবে বুদ্ধিম।ন লোকের জন্য ছুই 

এক কথা বল। আবশ।ক। মনুষা দে€ রক্ষণ ও পুষ্টি সাধণের জনা রক্ত যেমন অন্য।বশ্যকার 
পদ মনুষা সবাজের রঙ্গণ ও উন্নতি সাধন জনা 'ধন' তেমন অত্যাবশ্যকীয় বস্ব। দেছু 

ও সমাজ সজীব ও উন্নতিশীল খাখিছে রক্ত ও ধন উভয়েরই 'অবাধ গ্রচলন' রাখিবা4 গপার 

কর। উাচঠ। দেহের রক্রু কোন জঙ্গে আবদ্ধ হই] পড়িলে যেমন শীড়। উৎপন্ন হয়, খনও 

সমাজের কোন অ শেগির। আন্দধ হই] পড়িলে-_-গোলাবন্দী ও ঝ!কৃন বন্দী হইয়। পড়িলে 

সমানছেরও মভ1 পীড়া উৎপন্তর হয়। শেষে সমাজের ক্ষতিকর ও ক্ষঠিগ্রপ্ত অংশ বিনাশ পার। 

হনুব্য ১মাগকে সবল নুষ্থ ও বদ্ধনপীল রাখবার জন। করুপামূলক এ আংদশ শুঠিপালন 

কর। অীব কতব্য। 

১৩৪ 



স্লৌঞ্পা/ পাপশস্রিপি ১৩৬০৩ [ তৃচীয় শরিষ্ষে 

£ 
স্থলে আমদের নায় প।পা লোকের মাঞ্জন।র গন্য শিশি করুণ।-মুণক গমত। 

পরিচাপণে বিগত প/কিবেন এবং আমাদের সমন্ত পাপীকুপক্ে দে।দিখে 

পাঠাইবেন , ইহ| কে।ন মতে ১ইতে পারে না। অ।শ। বাদি কারণ!র ভন) 

উক্ত গ্রকাব পর্যযবেশণ 'একটী মহ| উষপ। ভহঙ।বধ উপকপিঠ। অসাম । কিন্ত 

গকগ ব্যক্ষি উদ্চ প্রকার উন্নঠ পর্যা।লো।9ন। ও যাবেখণ কগিতে সগম নহে । 

আশা বদ্ধিত করিলার দ্বিতীয় উপায় এই যে_এ সম্বন্ধে । ১) 

যেসকল আন।ৎ কে।রমান্ শরীফে আছে এবং (২) ষেসকণ বান তদীত 

শরীফে উক্ত ঠ্তয়াঙ্ে তৎসযুপধর ণিশেষ মনোযোগের সহিত বুঝিয়। লয়। 

আ।ণশ্যক। এরূপ আয়।ৎ ও হ্দীছ অনেক আছে *নদ্যে এশ্ঠলে করেকটার 

উল্লেখ হইতেছে। 

(১) আল্লার করুণার প্রতি আশাবর্ধক কোরআন বচন-_ 
করুণ।ময় বলিতেছেন 

৩৮5৯ পর 4 চা 

৫1 8৮553 4955. 12658288 4 
রা রর 

“নিব।শ হও ন। আলার বহমত হ5তে।7 (২ পাবা । প্রা জ।মর। 

৬ তে!কু 7) 
7 পা ডি ন্ নং র্প পা 056 সা লো 

্ ডিন 31 ৮৪ ১ ৬৬: ৩ 5০--৯শও - 

“*াথণ)তে যত।র| আছে (অর্থ।ৎ এমন মন) ৩১।দেধ জনা উভা৭1 

( ফেরেশতাগণ ) পাপ মোচালর আনা প্র।ণনা করিতেছে 0৮0১৫ পাগ।। 

শুর1-শোপা । ১ রোবু ॥) 

৫ ০ রা ০৬ পা শট রা ॥ 

& ১১৮০ 4: & | ৪০255785118 
৪ ৮ র 

“ইহ। এই জন্য যে, আল্ল। হাহ। ছ।র| ( ধোলখের সংবাদ দ্বারা) ত।হার 

দাসগণকে ভয় দেখ।ইয়। থ।কেন মাঝ) (কিন্তু তাহ।র শত্রু ক।ফেরগণকে 

দেই দেজগণে নিক্ষেগ করঃ শত্তি দিয় থাকেন )1” (২৩ পার।- স্থরা 

জোমর। ২ য়োকু)। 

মঙপুক্ষ হনরৎ রস্থল প্র যিনি জগতের উপর আবল্লী।র ককশার 

সম অবঙ।৭ [থিগেন এবং সব্ধদ| ম।নকুলের পাপ মুক্তি চ।হিতেন 
এ সি ১6৪ 



ভয় ও আশ! ] ০৬, ককশগরুক্নুদীয়া 1 স্পা *পু শত ব 

টব 
ধাহ!কে সম্থই করিবার জনা করুণাময় নিয় লিখিত প্রকার আআশ।স বানী 

গেরণ কবিয়।ছেন-- 

£ 75০৮ ৬ পা টি পা ছিটে রা পল তি 

(*৫-৮1৮ ৬ 1.০ ০৮০ ঠ )-9৯- -49 9) ০4 5 ৬| 

“তে মোহাম্মণ! নিশ্চই তোমাগ গ্রাভু মগডবা জাতিকে তাহ।দেণ পাপগাশির 

বিরুদ্ধে ক্ষমা! কারবার অধিপতি |” (১৩ পাগ|। সর! রীধ | ১ রোকৃ।) 

পার্টি শার্ট তি 

&ঁ টিটি ৮০ ৬ রী 9 

“এণহ নিশ্চয়ই অতি শান তে।মাগ গাভু তে।ম।কে (এমন ) দ।ন করিবেন 

(ন1১1০৩) তুমি সন্তপ্ঠ ইহ 1 (৩০ গাগা । হর জ।১।। ১ রোকু।) 

অর্থ।ৎ তে|মার ধ্থন। মঠ তে।মার পম্মৎগপেন এত আশিক গ।প মে।৮ন 

কারবেন যে তুম সন্তুষ্ট হইবে । এই আব্বা পচন সমাগত হইলে, মহ।পুঞ্জষ 

হঞ্জবৎ বূস্গুল্ রা ছ।হ[বাগণকে মন্বে বণ পূর্বক শলয়।ছলেশ-*ষে 

পনাস্ত আ।ম।র একটা ওম্মৎও মুক্তি গাইতে অপবশিগ্ধ প।াকিবে মে গৰ্স্ত আম 

সনু হই না ৮৮ আন হ্বীয় পণিঅ চনে যেরিপ করুণা-বঞক আখ।স 

দিছেন তা৬!র নছৃন। গ্রদশিত ৬ভল। 

(২) আল্ল।র করুণার প্রতি আশাবর্ধক হুদ্দীছ বচন_-আ।ল্। ৭ 

রঠমৎ ৪ কণার শ্রাত আঅ।শ।বদ্ধক হদীছও বন্ধ আছে । মহাপুক্ষ হঞজরৎ 

রস্তুল টি শি।ছেন-ণআ।মার ওসমৎ্গণ আলাপ করুণগ অপিকারী। 

ইত।দেণ ক্রটার শ।ন্ডি এহ পৃথিবীতেই চুকিয়। যাইবে । ভূমিকম্প, আগ্মের 

গিরিগ অগ্রাতপ|৩ ইত)।পি পৃশিবীগ শান্ত । জগ আল। ধে।জখেগ আচ | 

সেভ আট দ্রনিয়।তে জপ স্বরূপ ভে।গ করিগে দে।গগখের শ।প্তি শোধ গইনে। 

এন সংস।পেই মুছগমান খোকের শান্তি শোধ হইণে। পরক।লে ম।- 

বিচাপের দিন এক 'একটী কাফেরের নিফ্তি প্রতেঃক মুছণম।নের অন্থরে।ধ 

ঞ্ুমে তেও /| হইবে” মকাখ্ু। হজনৎ অ।নেছের মুখে শুন। গির।ছে যে 

“মহ।পুক্কষ হজগৎ রুল এক সময়ে আল।র দরধ।রে প্র।থন। করিস 

বলিগ।ছণেন--'ছে মহাশিচারক ! আমর ওম্মতের বি5।র তহ।দের সহিত 

না করিয়া আমার সহিত করিও । তাহ! হইলে অন্য পয়গন্ধরের ওম্মত 

হইতে অ।ম|র ওম্মতের প্রভেদ থ।কিবে ৮ প্রত্য।দেশ অ।নিগ।ছিল--হে 

১৪6১ 



ক্লৌভ্ডঞাগায প্পা পন আন্টি ১২৮১ | তৃতীয় পারচ্ছে 
হই 

মোহম্মদ! তোমার গম্বতগণ আমার বান্দা) অ।মি হাচ।দিগকে সর্ব।পেক্ষ। 

ধিক ভালন। মি ওদয়। করি। ন্য কেন ওম্মংই ইহাদের ঠণ্য করুণ প|ইবে 

ন।নুভর।ং ইছ|দেরবিশেষহ গাকিণে। তে।মার ওম্মতের তুল্য অপর কেন 

ওশ্মঘকে কেহই দেখিতে প।ইরে না এবং তুমিও দেখিতে প।ইবে ন।।” তিনি 

(রও একব(প বলিষ্।ছিলেন_-''আম।র জাবন ও মৃত্যু উভয়ই তোমাদের 

মঙ্গগের জন্য-__যতপিণ ব।চিয়। থাকিব তো মাদিগকে খশ্ম(ণধ।ন শিক্ষাদিন অ।র 

মপিয়।গেণে তোম।দেগ ক্রিগ। কার্ষ) পগীশশগ করি যে কার্য নত হইতে তজ্জন্য 

আল্ল।র গ্রশংস। করিণ এণং ঠাহাকে পন্যব14 দিণ কিজুমন্দ ক।শ্য দেখিলে 

আল্লা (স্ত(নে ক্ষম। ভিক্ষা করি৭ 1” হজরত এক দিন আল।কে 55] 1 7503 

€ ইম। ক।রীমোল্ আফু ) বলিয়া সঙে(ধন করিগেঃ জেপর।য়েল ত!হাকে 

সিজ্ঞ।ন। কণিয়।/ছি.লন-_-"*অ।পনি কি এ ন।মের অর্থ জ।নেন? উর 

অর্থ এই যে, তিনি ক্রীম মর্থ।ং অতীণ কপালু এবং আফু অর্থ।ৎ প।প মোচন 

পূর্নাক ততপিবন্তে পুখা দিতে বড়ত তৎপগ |” হঞ্জরৎ অন্য এক দিন 

বলিয়।ছগেন--“বান্দ।, প।প করিবার পর যখন লজ্জিত হইয়। ম।জ্জন|র গন্য 

ক্ষম। [ভঙ্গ কপি. ব্গে তখন মহপ্রভু ফেরেশ গণের সম্মুখে বলিতে 

খ।কেশ-_-' দেখ, অমর এই দস, একটা পপ কার এঝি০ত পারিয়াছে 

যে আমি [ভন্ন ৩।হ।প এমন কোণ গ্রভূু নই যেমাঞ্জন। করিতে বা শাস্তি 

দিতে পরে। যাহ। ছউক, তোমগ| দেখ _আ।াম উচ।কে কেমন সদয় ভাবে 

কমা কগিতেছি।”” গররতৎ আণএ বঁণিয়।ছেন-__'মহ। করুণ।ময় আল্। ঘে।ষণ। 

করিস। বণিতেছ্েন'আকাশ পারপুণ য় এত পপ করিয়।ও মন? যদিও 

মুক্তির অ।শ।য় শম! প্রার্থন। করে ৩পেও আমি ততগ'ণ|২ ক্ষম। কাগয়। থ।কি। 

অ।ণ।র পৃথিণা ভগিয়| যায় এত পাপ করণিয়াও মর প্র।ণা হঈলে আমিও 

পৃখিবীপুণ ধয়। প্রধশন করিয়। থাকি 0 হঞ্জগৎ আরও ণণিয়ছেন-_“গোকে 

প।ণ করিণে। ফেপেশতাগণ তে প।প পিপীবন্ধ করিতে ছর ঘণ্টা কাল 

পি করেন। ই(তিমপ্ে প।পী বর্ধি পজ্জিত ছুইয়| ক্ষম| প্র।র্থন। করে তবে 

ফেবেশ ত।গণ মে পপ আর লিপীবন্ধ করেন না । কিন্তু সেই ছয় ঘণ্ট।র 
মে) গম গ্রর্থন। ন। কগিয়। অন্য কোন এবাদৎ কার্য করিশে ম্ঙ্গিণ গার্খের 

ফেরেশতা বাম পাশ্বেগি ফেব্েশ তাকে বলিয়া দেন--'তুমি এ পাপ পিখিও 

না, অ।মি বরং এখ।দৎকে দশ ভগ করিয়। এক ভ।গ এর পাপের গন্য ছাড়িয়। 

পিয়। নয় ভগের পুণ্য লিখি লইতেছি।”” হ্্রৎ আান্য এক দিন বলিতে- 
১৪৫ 



ভয় ও আশ ১৩৮৩ গনি ।*ন পা খদ বব 

এ 
ছিলেন ষে_**ম।নন পাপ করিলে তাতাঁর নামে সে পাপী লিখিত তয়।*” 

এমন সময় পল্পী গ্রাম বাসী একটী মূর্খ গোক জিজ্ঞাসা করিল -"'সে ব্যক্তি 

তওন। করিলে কিহয়?” হ্গরত ৰবলিলেন_-*'সে পাপ মুছিয়া ফেল। ভয় |” 

মূর্খ লে।কটা পুনরায় পিজ্ঞ।স। করিল--“যদি সে ব্যক্তি পুনরায় পাপ করে?” 

তিনি বলিলেন--“পুনরায় প।প লিখিত হয়|” সে পিজ্ঞাসা করিল--. 

“তাহ।র পর যর্দ সে তওবা! করে ?” তিনি বলিলেন-- পুনরায় মুছিয়! 

ফেলা তয় 1” সে ব্যক্তি অনশেষে দ্িজ্ঞাস। করিল--“'কতব।র এরুপ মুচা 

যাইবে ?” হজরত বলিলেন--“ষত বার পাপী তওনা করিয়। ক্ষমা! প্রার্থনা 

করিবে, তত বার পাপ মুছিয়া! ফেল) যাইবে ।” পাপী ব্যক্তি যতক্ষণক্ষমা 

প্রার্থনায় পরিশ্র।স্ত ভইয়| ৰিরচ না হু্টলে, ততঙ্গণ দয়াময়9 ক্ষম| করিতে 

বিরক্ত হইনেন ন11৮ তিনি অনাত্র বলিয়।ছেন--লে।কে, সৎ কাগ্যের 

ইচ্ছ। করিলে তাঁহ।ব নামে একটী পুণা এবং কার্ধ।টী সমাপ্ত করিলে তাহার 

নামে দশটী পুণ্য লিশিত হয়। আনার সেই সৎকার্ষ্ পুনরায় করিতে 

থকিলে পণ্যের মাজা বুদ্ধি করিতে করিতে সাত শত পর্য্যস্ত বৃদ্ধি করিয়া 

দেওয়। হয়। অপর পক্ষে পপ কার্যের ইচ্ছ। মাত্র করিলে তজ্জন্য পাপ 

লিপীবদ্ধ ভয় ন[; কার্যাটী কবিয়া ক্েলিলে একটী মাত্র পাপ লিখিত হয় 
বটে কিন্তু তাও আবার আল! ক্ষমা! করিতে পারেন ।” এক ব্যক্তি মহা- 

পুরুষ হজরত রস্থল প্র এর সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিয়!ছিল, 

--হে রন্থুলুক্প। । আ।মি কেবল রমলানের রোজা রাখি ও পাঁচ ওয়াক্তের 

নম।জ পড়ি: তর্দৃভিন্ন অনয কান এবাদৎ করিতে আমর সুযেগ নাই। 
ধন নাট বলিয়া জকাৎ দিতে বাহঞ্জ করিতে পারি না। হে রবসুলল্লা, 

পরক।লে আম।র কি গতি &ইবে?” হজরত প্রফুল্ল বদনে মু হাসের সহিত 

বলিলেন,_-“তুমি আমার সঙ্গে থাকিবে; তবে একটা কথা আছে, তুমি 

যদি স্বীয় মন কপটতা! ও ঈর্ষ! ভইতে পবিত্র রাখিতে পার, জিহবাকে পরনিন্দ। 

ও মিথ্য। বচন হইতে বাচ।ইতে পর, এবং পরস্থী প্রভৃতি নিষিদ্ধ দর্শন 

হইতে ও অপরকে স্বণার সহিত দর্শন হইতে চক্ষু ছুটী রক্ষা করিতে পার, 

তবেই অ|মার সঞ্ছিত বেক্টেশতে বিচক্ণ করিতে পারিবে এবং আমি 

তোমাকে ন্েছের সষ্িত এট হাতের তালুর উপর বাখিব |” আরবের 
পলীনালধ এক অন মূর্খ লে।!ক মা পুরুষ হজরত রঙ্বল ঠা? এর সমীপে 

আস! জিজঞাম। করিয়।ছিল--"“ছে রন্ুলুল্লা! কেয়ামতের দিন কে বিচার 
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চে 
কর্পিেবেন 7” হজরৎ বলিলেন--'*আ।ল্! বিচার করিবেন .” সে ব্যক্তি পুন- 

রয় [জজ্ঞ।স। করিল ক্তিশি কি নিদেই বিচার করিপেন?”" হজরৎ বলিলেন 

--হা) তিনি নিজেই করিবেন |” এই কথ শুনিয়া তেই সরল পল্লী- 

ন(সীর পদন প্রফুল্ল হইয়া উঠিশ | হপ্রং জিজ্ঞ।সা করিণেন, *এরপ 

আনন্রি৯ ৬ইবাব কারণ কি?” সেউন্ডভর দিল_-“আ!মার বিলঙ্ষণ জ্গান। 

আছে, মা দয়ালু বাঞ্তর ভ(তে বখন অপবাধী কাবু হয়! পড়ে, তখন 

1তান »হ।র অপর।প ক্ষম। করেন এবং যখন বিচার আ।পস্ত করেন, তণন 

কঞ্ণ।র মহিও মু তবে শিচার করেন আল্ল! মহা দয়ালু, তিনি স্বক্ং 

বিউ।গ করিগে গ|পা পেকের নিষ্ষ ঠির বন্ত আশ! আছে।” ইগ1 শুনিয়া 

১জগৎ বণিলেন-_-*'এই গ্রু।ম্া লে।কচী ষথ।র কথাই বলিয়।ছে- আর 

সম।ন কেহ দয়ালু নাই । এ ব্যক্তি বখাখই পিচক্ষণ জ্ঞ।নী লোক 1 গরে 

বাগগেন_- অ।ল। নিগে দয়।লু, এই জন্য দয়ালু পে।ককে মশৎ ও গোৌরশাপ্বত 

কণয়াছেন | অদ্রপ গোৌববান্িঠ ব্যক্তিকে হত) পুর্ববক গ্রপ্তর/ঘ।ত৯ চর্ণ 

শিচুণ কগত; অগ্রিছ।রা পঞ্চ করি! ফেলিল যে পাপ হয়, আলর কোন 

এক গন ( গনী ) পন্ধুকে ঘ্ুণার চঙ্গে দর্শন করিলে তদপেক্ষা অধিক পাস 

১ভয়। একে | তা শুবণান্ণ পেত গ্রামা লোক নিজ্ঞাস। করিল- ভে 

রস্ুুলুলা। কোন্ শান্ত আনার (গুণী) পন্ধু 2 উন্ত৭ কাব্লেন --সসন্ত 

মুছগমানঠ আলীর পন্ধু ॥ 6 ভাত! তাম কি শ্চন ন।ভ--মহাপ্রড়ি আই 

বালি.০তছেশ- 

০795 তে তি টেপা তাত 5 ড ৮৮৩ 

ভি হিট চর: 181087-85-41 
্ে পা হে 
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* যাহার ঈমান আনিয়াছে, অর্থ।ৎ মুগুঙগমান হইয়াছে, ত।ভাব। আলির 

(ওলী ) বন্ধ । ত।শ্ার্দিগকে অন্বকার হইতে অ।লোতে বাঠর কালা আন। 

হইয়াছে |” (৩ পারা । সব! -বকপ । ৩৭ পেকু_আয়াঠেল্ কোরছা।) 

মছ।পুক্ষ হজ রস্থুল প্রা অনাজ্র বলিয়াছেন._-“"মতা প্রভু এই কথা 

ঘেোবশ! কর্পিতেছেপ যে - মানব অ।ম| হইতে উপকার গ্রহপ করিপে বপিযা 

আমি তাহাদিগকে স্ষ্টি করিয়াছি, কিন্ত তাহাদের গানে কিছু পাব বলিস 
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গা 
স্টিকি নাউ 1” তিনি আরও বশিয।ছেন,-_-**গৃষ্টিকর্ত।, ম।নব হ্যষ্টির গ্রে 

নিপ্গের সন্বন্ধে এই কথ পিখিয়। লইয়।ছেন যে,_“আমার অনুগ্রহ চিরকালই 

সামার ক্রে/পকে অতিক্রম করিবে 1 তিনি ইহাও বলিয়াছেন--'“ষে 

বাক্তি 4) ১| এ) | ১ “লা এল।হ। এল্প।ল্লাহ অর্থাৎ *আল্ল। ব্যতীত অন্য 

কোন প্রভু নাই' এই বাক্য বলিবে, সে ব্যক্তি বেঠেশতে যাইবে এবং 

অন্তিম সময়ে যাত।র মুখ হইতে এ নাক) পাহ্র *ইবে, মে কখনই দোজখ 

দেখিতে প।ইবে না। আগার যেব্যক্তি আল্ল!র অংশী বিশ্বাস করে না, 

মেও গরক।লে কখনই দে।গখে য|ইবে ন11% তিনি ইহা।ও বণিয়াছেন-- 

*তে।মর। যপি একেবারে পাপ ন। কর, তবে সৃষ্টিকর্তা প।পী লে।ক সন 

পূর্বক ভাহ।দের পাপ সবয় ভাবে মম্জনা কগতঃ স্বীন্ঘ পতিতপাৰন ও 

দয়ার স।গর ন।মের অর্থসফল করিপেন।” ঠিনি অন্যত্র বলিযাছেন--. 

'এিপোষা সস্ত।নের উপর স্বীয় স্নেহময়ী জননীর দয়া যতদুর, দয়াময় আল্লার 

দ্যা ত।হ।র বান্দাগণের উপর তদপেক্ষ। অধিক |” তিনি এ কথাও বলি 

য।ছেন _-"“নহাবিচারের দ্রিন করুণাময় বল এত অনারিতণভাবে দর! প্রদর্শন 

কপি প্রবৃন্ত হইবেন যে, তদর্শনে শয়তানও তাহার দয়। প্রাপ্তির আশ 

মথ ভুশিবে।” তিনি ইহ।9 ধপিন্ন।ছেন _“মহা প্রভু শ্বীয় করুণ! এক শত 
ভগ ক্রিয়। নিরানব্বই ভ।গ মহ।বিচারের দিন বান্দ।গণকে দিবার জন্য 

র।ণিঞা ধিয়।ছেন, কেবল এক ভাগ মত্র ইহ্কাপণে সমস্ত বিশ্ব জগং ব্য।পির়া 

ধর্ষণ করিতেছেন । সেই এক অংশ দয়। ন।না অ।কারে প্রকাশ প|ইতেছে । 

ম।তার ধম। সম্ত।নের উপর, ইতর গ্র।ণীর দয়! তাহাদের ব।চ্চার উপর 

দেগ| লইন্েছে । কেয়ামতের পিন এই এক অংশ দয়াও সেই গচ্ছিত 

নিরানপ্বই অংশের সহিত মিলিত হইয়। পূর্ণ মাত্রায় মানুষের উপর বর্ষণ করিতে 

খ[কিপেন। তী।হার দমার প্রত্তেক অংশ পথিবী হইতে আকাশের উচ্চতার 
কয়েক গুণ উচ্চ ও শিস্তৃত হইবে । সে দিন কেহই উৎপীড়িত হইবে ন1) 
তে স্যষ্টির প্ত।রস্তে যাহ!র অদৃষ্টে যেন্ূপ আস্থ। লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহারও 

অন্যথা হউপে ন1।”' মহাপুরুষ হদ্দরৎ রস্থুল ৫ কে করুণময় আগ্। 

জগতের উপর করুণাপ'অবত।র কিয়! প|ঠাইর়।ছেন। তিনি সর্দদ1 বলিতে 

--অ।মার ওল্সততের মধো যাহারা বড় বড় গুরুতর পাপ করে, আমার 

“শ।|ফাআতৎ' অর্থাৎ প।প মোচনের অগ্চরে।ধ তাহাদের জন্য গচ্ছিত রাখিয়াছি। 

ঘাহাপ। পাপ হইতে বিরত এবং আল্ল।র আদেশ পালনে তৎপর তাহাদের 
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জন্য আমার শাফাঁজআীতের (অঙ্থরোধের ) প্রয়োজন ন।ই | কেবল পাপীর 
পাপ মোচনের জন্যই আমার অন্থরোধ হইবে ।” মছাখ্। ছঈদ এব.নে 

বেলাল বলিয়াছেন _““মহাবিচ।রের দ্বিন ছুই জন পার্গীকে শান্তি হইতে 

ব।ছির করিয়া আল্লার সম্মুখে আন! হইবে। তখন তাহাদিগকে বল। হইবে, 

«তোমরা যে শাস্তি পাইতেছ, ত।হ1 তোমাদের কৃতকার্যের ফল। আল্লা 

কাহারও উপর অত্যাচার করেন না। আচ্ছা, পুনরায় দোঁজখে যাও ও 

শ।স্তি গ্রহণ করিতে থাক । হে দোজখের ফেরেশতাগণ! ইহাদিগকে স্ব 
ত্বস্থানে লইয়! য| 91" এই আদেশ শ্রবণ যাত্র একজন পাপী শৃঙ্খলে আবদ্ধ 

থক! সত্বেও মহা কষ্টে দোজখের দিকে দৌড়িতে থাকিবে, আর অন্য 

জম ধীরে ধীরে যাইবে ও পশ্চ।ৎ দিকে ফিরিয়া ফিরিম্। চাহিতে থাকিবে । 

মহাপ্রভু উভয়কে তন্রপ আচরণের ক।রণ জিজ্ঞস। করিবেন । প্রথম বাক্তি 

বঝলিবে--হে প্রভে।। পৃথিবীতে তোম।র আদেশ লঙ্ঘন করিয়া এই মহা 

দুঃখে পতিত হইয়াছি, এখন এই আদেশ পালনে শৈথিল্য করিলে কি জানি 

ইহ! অপেক্ষ। কঠিন শ।স্ভিতে আবদ্ধ হইব, এই ভয়ে ষণাস্াধ্য দৌড়িতেছি 
দ্বিতীয় ব্যক্তি বপিবে--“হে করুণাময়! আমি এখনও তোমার করুণার 

গ্রবল আশাধ।রী হইয়! আছি। দোজখ হইতে নিক্ষাস্ত হইলাম দেখিয়া 

সেই আশা সফল হইতেছে ভ।বিয়া আনন্দিত হইয়।ছিলাম ॥ মনে মনে 
আ।শ। করিয়।ছিলাম, তুমি দয়! করিয়। নিফতি দিলে_অ।র দোজখে যাইতে 
হইবে ন|। ইতিমধ্যে পুনরায় দোজখে য।ইবার আদেশ হইল, তথাপি প্রতি 
ধাপেই তোম।র দয়।র আশ! করিতেছি) মনে হইতেছে, এই বার বুঝি দয়] 
ফরিয়! ফিরাইয়া জইবার আদেশ হইবে । এই আশায় ফিরিয়া ফিরিয়। 

দেখিতেছি । সেই সময়ে করুণ।ময়ের করুণ।র উচ্ছাস উদ্বেলিত হুইয়! উঠিবে 

এবং উজপ্নকে বেছেশ তে পাঠ।ইবেন।” মহাপুরুষ হন্গরৎ রুস্থুল ৫2 

বলিঘ্াছেন_-'€েয়।মতের দিন ঘোষণা! করিয়া বল! হুইবে--ছে মুছল- 

মানগণ! আমার প্রতি তোমাদের যে সকল কর্তব্য ছিল, তাহার অপ্রতি- 

প।লনের ক্রুটী অদ্য আমি ধরিতেছি না_ তোমাদের সে ক্রটী আমি ছাড়ির। 

দিলাম। কিন্তু মানবের মধ্যে একের প্রতি অপরের যে কর্তব্য ছিল, তাহা 

আদান প্রদান করিম! অথব। পরস্পর ক্ষমা অদানপ্রদান করিয়া ভোমর| 

সকলেই বেহেশতে চলিয়া যাও ।'” হুজরৎ আরও বলিক্পাছেন-_-“মহা- 

বিচারের দিন অ।মার ওনল্সং দগ্ডলীস্থ এক ব্যক্তিকে বিচার স্থলে দণ্ডায়মান 
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টি হই 
কর] হইবে। মে লময়ে বিডার ক্ষেত্র জগতের সমস্ত মানব মণ্ডলী দ্বারা 
পরিপূর্ণ থাকিবে । তাছাদের সন্মূথে অপরাধীর শিচার আরম্ভ হইবে। 

সন্মুখে নিরানব্বই খান! স্ত,পাকার খাতা, যাহার মধ্যে তাহার পাপ লিপিবদ্ধ 

হইয়াছে, স্বাপিত হইবে । এক এক খান! থ।ত। এড বড় বিস্তৃত 'ও উচ্চ 

যে, 'এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলিবে ন।, মহ|বিচারক তাহাকে 

দিজ্ঞাস। করিবেন--"দেখ, এই পাপরাশির মধ্যে কোনও পাপ সন্বন্ধে 

তে।মর আপত্তি অআছে কিন; লিখক ফেরেশতা কিছু অতিরিক্ত লিখিয়াছে 

কিনা? শে ব্যক্তি নিবেদন করিবে_“হে মহু।গ্রভে। ! ইহার মধ্যে 
অ।পত্তি ব অন্বীকার করিব।র কিছুই নাই । ফেরেশতা ও কিছু অতিরিক্ত 
লিখেন নাই।” তখন পাপীর মনে দৃঢ় ভয় ও বিশ্বাস হইবে যে, তাহাকে 

তৎক্ষণ।ৎ দোজখে নিক্ষেপ কর! হইবে । কিন্তু সে সময়ে করুণাময় বলিবেন 

--“দেখ! তুমি আমার নিকট একচী পুণ্যকার্ধ্য করিয়াছ, অদ্য তাহা 

বিচারের মধ্যে ধর! যাইবে_-তোমার উপর এক বিন্দুও অবিচার হইবে ন1। 

ইহার পর এক টুকর| কাগন্গ বাহির কর! হইসে, তাহ।র উপর শ।হ।দৎ কল্মা 

“বিশ্ব।স মূলক সাক্ষ্য বচন' লিখিত থ।কিবে বথা-- 
গড ৮ শটি তা ৪ তি রা টি পতি তর 5৯০ টি তা ডি লি 
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“আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্। ব্যতীত অপর কোন প্রভু নাই এবং আরও 

সাক্ষ্য দিতেছি ষে, মোহাম্মদ আল্লার রসুল ।' কাগজের টুকরা থ|নি দেখি 

পাপী মনে মনে বলিবে-ায়! ম।ম।র যে পাপর|শি লিখিতে পর্বত প্রমাণ 

নির।নব্বই থাঁতা পূর্ণ হইয়াছে, তাহ।র নিরুদ্ধে এই কাগন.খণ্ডে গিখিত পুণ্য 

কি ফল হইবে?” এদিকে মহ! বিচালকের আদেশে দড়ি পা্র। খড়। কর। 

হইবে। এক পাল্লায় পাপর।পির খাতা পত্র স্থ(পিত হইবে, অন্য পাল্লায় 

সেই ক।গজ খণ্ড স্থ(পিত হইবে। কি আশ্চর্ধা! তন্মপ্যস্থ বিশ্বাস-মূলক সাক্ষ্য 

বচনের পুণ্য এত বড় ভারী হইবে যে, সেই পাল্প| ঝুলিয়। পড়িবে এবং সে 

ব্যক্তি বেহেশতে প্রেপিত হইবে 1৮ এরূপ হইব।র কারণ এই যে, আলল।র 
একত্ব বিশ্ব(স হৃদয়ে জাগরুক থাকিলে কে।ন পাপই তদ্বিরুদ্ধে ক্ষতি করিভে 

পারে ন।। মহ।পুকরুষ হজরৎং রম্মুল/িঅ।র ও বলিয়।ছেন--“মহ।বিচারক, 
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টি ই 
ফেবরেশ তাগণকে অ।দেশ করিবেন-_-“যেমাননের অন্তরে এক রতি পরিমাণও 

পুণ্য অ।ছে; তাচাকে দে।গখ হইতে বাহিরে আন।' ফেব্সেশতাগণ তদ- 

মুসারে তদরূপ পোকদিগকে দে।ঞথ হইতে বাঠির করতঃ নিণেদন করিবে 

_ তযাতাদের সঙ্গে এক রতি গ্রম।ণ পুণ্য ছিল, তাহ।দিগকেও বাহিরে আন। 

হইয়/ছে_-তদ্রপ লোক আর কেহ দে(জখে নাই।” তখন আদেশ হুইপে, 

-“ষ।হাদের মনে অন্ধ রঠ পুণ্য আছে, তাই১।1দগকেও বাহিবে অন 

ফেরেশ তাগণ তন্রপ করিণে। পবে অ।দেশ হইবে -“যাহাদ্দের সনে এক 

বালুক] কণ। তুগ্য পুণ্য আছে, তাহ।দিগকেও দোগগ হইতে নিফ[* দ1ও | 

ফেরেশতাগণ তাহাই করিবে এবং শিবেদন করিবে__'যাহাদের সঙ্গে এক- 

টুকু ধুল।র ন্যায় পুণয ছিণ তদ্রূপ লে।ক কেহই দোৌজপে নাই। খন 

এই কথ।| বণ। হইপে--গয়গঙ্গরগণের অঞরোধ ক্রমে বহু প॥পী পরিক্রাণ 

পাইছে ; ফেবরেশতাগণের অগ্তগেধে বু লোক উদ্ধার পাইয়ছে। 

তহ।র গর যত]দের সঙ্গে পুণ্যের একটুক গেশও ছিল, তন্রপ লোকও 

মুক্তি গাইয|ছে। এখন আমর কঞ্চণা গ্রক।শের সময় উপস্থিত ।' ভহৃহ। 

বলিয়। তিনি হ্বীম করুণার হস্ত খিশ্ত।এ পুধ্ধক শ্বীয় অনপ্ত মুষ্টি বারা এক মুষ্টি 

পাপী লোক দোভথ হইতে গইবেন। তাহারা দে।জখের অগ্নিতে জ্বলিয়া 

পুড়িয়| কয়ল।র নায় কষ্চব্ণ ধারণ করিঘ।ছিণ, বেহেশতের স্রে।তম্বতী জলে 

ধুইয়। পরিক্ষার কগতঃ বেহেশতে ছ|ড়িয়। দিবেন | বন্যার শআ্োত-খিধৌত- 

পলী ভূমির উপর যেগন মরকণ্-মপি নয় উড্ভিদরাজি উদ্্গত হয়, তন্জরপ 

তাহ।দের দেহে অপু্য মৌশধ্য ফুটিয়। উঠিবে | স্বীয় উজ্জল মুক্ত।ম।ণ। 

তাহাদের গলে ঝুলিভে থাকিবে । পেহেশতিতির অধিপ|সীবন্দ হহাদের 

সৌন্বধ্যের ছট। দেখি পরস্পর বলিতে থ।কিবে,_ইহার। পৃথিবীতে কে।ন 

পুণ্য কার্য করে নাই। কেবল আলল্।প 'অপার দয়া ও স্েহের ফলে ইহার! 

এখন এই মহ সৌভাগ্য প্রণ্ড হহয়াছে। করুণময় ্বীয় করুণা 91" - 

দিগকে উদ্ধাণ করতঃ বেহেশ তে ছাাড়॥া দিয়। বলিবেন-__"য1ও এখন ষ।খ1 

কিছু দেখিবে সমস্তই মদে জন্য। উহ।র। সৌভাগ্যের মুখ দর্শনে 

আননরমে পরিপূর্ণ হইখ! শিবেদন করিবে-'হে মহাগ্রভো ! তুমি 

আম।দিগরকে বে শোৌভগ্য দিলে তাহ। বোধ হয় আর কাহ।কেও দ1ও 

ন।ই। উত্তর আ।গিবে_'এতদপেক্ষ। আরও উত্কষ্ট সনিব্বচনীয় সৌভাগ্য 

অবধারিত অ!ছে। ঠাহাল। বলিবে_'এতদপেক্স। উতষ্ক আর কোন্ 
১৪৮ 
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টি গং 
বস্ত হইতে পারে ?' উত্তর চইলে--'ভাহা আমর সন্ধষ্টি; আমি তোমাদের 

উপর সন্ধট আছি আর কখনও আসস্থইট ইন ন।”"' এই হদীছ ছতী বে।পারী 

ও ছহী মোডলেম গ্রন্থে লিশিত আছে। মহাত্মা ওমর এপনে হাজেম্ 

বলিয়াছেন--“একদ। সহাপুরুষ হজরৎ স্থল (তন দিন নিজ্জন সে 

ছিলেন; কেপল দগ্গরের সময়ে (ন্মতি গ্তাষে )নমাথ্ধে মোগ দিতেন 

তরভিন্ন তাহাকে আর দেখা যাইত ন।। চতুর্ণ দিবস তিনি ব|হিরে 

অ।[যিয়া প্রকাশ করিগেন বে-'অ।মার ওম্মনের মধাস্ত ৭০ সত্তর ত।জ।র 

লে।ককে বিন। বিগারে নেহেশতে দিবেন বলিম] মহাপ্রভু 'অঙগীঞ্1র করিয়া- 

ছেন। আমি তদপেক্ছ। আরও অধিক চ।হিতেছিল।ম। ভাগ্য ক্রমে 
ত|হ!কে 'আামি বড় করুণাময় অবস্থায় পইয়ছিল।ম। তিনি মেই ৭* সত্তর 

হ।ঞজার ব্যক্তির গ্রতেঃকেপ সহিত ৭* মন্বুপ্ হাজার করিয়া পাপীকে 

বেহেশতে ষাঈতে দিপেন লিয়। 'আশ। পিয়ছেন। আমি নিবেদন 

কগিয়।ছিল।'ম-"'আম।র ওম্মং [ক তত হইবে ? উতর আঅপিয়াঙ্িল - 

এ[স্তরণসী অগভা (দিগকেও মস্তভূক্ষি করিয়া সভ্য করি॥| লও 1" কগিত 

অ।ছে কে।নও বুদ্ধে এক পলক শন্দী »ইয়| প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে স্থাপিত 

ছিল। ৩াথ্র মধ) হইতে এক গন রমণী এঞকের দুবপস্থ। দর্শনে দয়া 
চিত্তে নিহ্বল ভাবে তাহ।র দিকে মহা! আবেগে দৌড়ির। গিয়।ছিল। 

রমণীণ অবস্থ!। দর্শনে পার্খাগী লোকেরাও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়।ছিল। 

দ্ন়।খতী রমণা বালককে কে।লে লইয়। ঘশ্ম।ক্ত বদন মণ্ডল মুছিয়৷ দিতে 

এবং উদ্প্ত দেহে হস্থানর্শশ করিত্তে ল।গিশেন। স্বীয় শদীর রৌদ্রের 

সম্মুখে শিস্তর কপি দিয়া দেহ-ছ।য়।র মধ্যে বাণককে রক্ষ। করিখেন। 

খস্জযঞ্ধ(নে জ।ন। গেল, বালকটা রমণীর একম।ত্র পুর । পুব্রের ছুগবস্থ। 

ও কষ্ট ধশনে দর1ত] ম।ত। রে।দন করিতে ল।গিগণেন । উপস্থিত দশক 

বৃন্দও ম।ত।র রোদন 'ও কাতগত। দর্শন পূর্বক অশ্রু স্বরণ করিতে প।ি- 

লেন না। ভাতমধ্যে মহ।ুরুষ হপরৎ রসুল চিত আসিয়। উপা ্থত 
০ইণেন |: দর্শকেরা তাঁহার সমীপে রমণীর কাহিপী বর্ণন। করলেন। 

হরৎ পরম সন্তষ্ট চিত্তে বালককে মুর্তি দিয়া দর্শকগণকে সখে।ধন পূর্নাক 

বাণএলেন-- তোমরা অধশ।ই এক মাতার দয়! ও সম্ত।ন-ব।ৎসল্য দর্শনে 

খিস্মত হুইয়াছ 1” উপগ্চিত জনবৃন্দ সমস্তকে বলিল-_*এগপ অত্তত 

সম্ত/ন-ব।ৎ্সল্য ও দয়া অমর] ইতিপুর্ণের চক্ষে তদণি নাই 1” হঙ্জরৎ 
১৪৪৯ 
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রি ইউ 
তখন বলিলেন_-'“এই ম।1 স্বীয় সন্তানের উপর মেরূপ নেছ ও দম। পোষণ 

করেন, করুণ।ময় আল্ল। তে।মাদিগকে তদপেক্ষ। অধিক ভালবাসেন ও দয়! 
করির| থাকেন।”" উপস্থিত জনবৃন্দ এই স্ুসমাচার শ্রবণ পূর্বক আল্লার 

করুণ! প্রাপ্তির আঙ্বাসানন্দে এমন বিভোর হইয়।ছিলেন ষে, তদ্রূপ স্ুখা- 

ত্ববছদ আর কখন'ও পান নাই । মহাম্মা এব র।হীম আদ্হম বলিয়।ছেন 

--*একদ| রঞ্জনী ক!লে আমি একাকী কাব! শগীফের গৃহ প্রদক্ষিণ করিতে- 

ছিল।ম। সে সময়ে মেঘ হইতে অল্প অল বৃষ্টি গড়িত্েছিল। কাবা প্রদ- 

ক্ষিণ কালে আমি 'একট প্রার্থনা করিতেছিলাম-_* মহা প্রভো! আমাকে 

পাপ হইতে রক্ষা কর--এরূপ ভাবে রক্ষ। কর যেন আর কখনও পাপন 

করিতে পরি 1 টীঁতমধে] কাপা গৃহ হইতে এক শব্দ উত্থিত হইতে 

শুনিল/ম। তদ্দ্বার| কল! হইতেছে _-'দেখ, তুমি নিষ্পাপ অপস্থ। চাহিতেছ। 

সকল মাননই উহ চায় । 'ম।মি যর্দ সকলকেই পাপ হইতে নিম্পাপ 

র।ণি তবে আম।র করুণ। কাহ!র উপর প্রকাশ করিণ?"+ 

মানবের মনে আল্লার জন্য ভয় ও তাহার করুণার প্রতি 
আশ। সমান সমান থাক? কর্তব্য । যাহা হউক, পাঠক! বুঝিয়া 
র।থ,-আলার করুণ] গ্রক।শক এইনূপ হুদীছ ও মহাজন বাক্য আঅ।ছে। 

যাহ!দের গ্র!ণে পাপের ভয় অসীম মাত্রায় উদ্নেলিত হইয়াছে এরূপ আঁশঙ্ব!স 

বাক তাহাদের মনে শান্তি আসিতে পারে । ভর়পীড়িত মনের সগ্থন্ধে 

দয়াপ্র।ধির 'মাশ্বান বাক্য একটা শান্তিদায়ক ওধণ। কিন্ত যাহার! মোছা- 

ক্রান্ত ও )$ 12 অনাবিঃ, হাজার উপদেশ ও দৃষ্টান্তেও বহাদের মনকে 
প্রবৃদ্ধ করিতে পারে ন! তাহাদিগকে প্র প্রকার আশ। উদ্দীপক ব।ক্যের 

সহিভ এ কথাগুলিও জন! 'মাবশ)ক যে-_বছ মুছলম।নকে দোজখে 

য।ইতে হইবে এনং তথ।র ষণ।-যোগা সময় শান্ত পাইবার পর অব্যাহতি 

পাইছে পারিলেও শেষে যাহারা অব্যাহতি প।ইবে, তাহ।দিগকে সাত 

হাজাৰ বদর দেন্গধের অগ্নিতে আলিয়া পুড়িয়া। পরে নিষ্কৃতি পাইতে 

হইলে । আবার দেখ, «বনু লে।ককে দোল্জথে বইতে হইবে এ কথার 

পরিপর্ধে যদি 'একটা লোককে দোকজসখে ষ।ইতে হইবে বলিয়। সংপাদ 
পাকিত, তবেও বুদ্ধিমান লেক ভঙ্ব শুন্য হইতে পারিতেন না। কেন ন! 

যেলোককে দোজখে যাইতে হইবে, সেব্যক্তি “আমি এই ভরে প্রত্যেক 

লে।ককে বশিহ্বল হওয়া বিচিএ নহে । এই ভয় মনে জাগরুক রাখিয় 
১৫৯ 
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চা 

গ্রত্যেক ব্যক্তিকে বত্র পুর্বিক পাপশিরতির গন্থা অবণম্বন করা কর্তব্য 

এবং যথ-সাধা প্রাণপণে সংকার্ষের অঠষ্ঠট(ন কবর। উচিভ। আরও 

সেই দোজখে শাস্তি পাইনার পর মহা! নিক্কতি পাইবে তাহ!দের শেষ 

ব্যক্তিকে ও স।ত হাজ|র বৎসর জলিয়| পুঁড়য়া কষ্ট পাইতে তবে, সেই সত. 

হাজার বংসর অন্ন কথ নহে । এক রাত্রির শান্তি ভয়ে যা? মমন্ত আনন্দ 

ও সুখের বস্ত পরিতাগ করিতে হয় তবে তা১।ও তা৭, এমন স্থলে সত, 

হাঁজ।র বৎসরের শ।স্তি হইতে ব।চিতে ক প্রাণপণে ঠেষ্ট। করা উচিত নহে? 

ফল কথা, ম।নবের মনে ভয় ৪ অ।শ। সমান মম।ন থ।ক। কর্ত9)। পূর্বব- 

কালের ছহাব।গণের সনে ভয় ও আশা সমান ভ।বেই ছিল। মতা হজরং 

ওমর বপিয়ছেন--'পরক।লে বিগ।রের দিন যদি আক।শ-নপী কয় হে 

বেহেশতে এক জন ব্যতীত ছুই জন যাইতে গ।ইণে না তবে আমার আশ। 

অ।ছে ঘষে আমিইযাইব। অপার যর্দি ঘেষণ। হম যে ০জথে একটা ম।ঞ্র 

লে।ককে য।ইতে হুইপে তবে আমকেই দোগদে যাইতে হইবে বপিয়। 

অ।ম|র মনে প্রবপ ভয় জন্মিবে 1” 

ভয়ের উপকারিতা । প1ঠক ! আনিয়। রাখ তয় মানব-হৃদয়ের 

একটী উন্নত অবন্থ।। ইহ। যেমন শ্রেষ্ট পদার্থ, ইহার ফল এবং উৎপত্তির 

কারণও তজ্জশ উৎকৃষ্ট সামগ্রী । 1০ জ্ঞান ও ৮০১৪ ১৯4০ পরিচয় উহার 

মুল কারণ । (টাঃ ২৯৪ ) আতঃপর এ সম্বর্জে ক্ছি পল ষ।ইবে। মা প্রভু, 

আল! বলিতেছেন--- 

রা ি পু পাঠিত পা জি 

& ০ ১৯০ বি ] 4৯৬০ [টির ] 

রণ রা ৬৬/ ৮ ৬ ক ৮৮ 

“সাহার (আল্লার ) দ্াসগণের আলেম লে।ক ভিন্ন ( অর কেহ) আল্প।র জন্য 

ভয় করে ন।” (২২ পারা । হর! ফাতের। ৪ পোকু।) মঞ্াপুকরুষ হজরত 

র্থল চর বলিম্বাছেন_-'*আল্ল।র শান্তি-ভয় মস্ত তেকমতের মস্তক |" 

টীক1--২৯৪। পরিচয় জান যেমন ভরের মুল, তেমন কহ প্রেম এবং ভালবাসার 

যুল। বাস্রাদি ছিংশ্র জন্তরক্ষতিকর স্তাব আনিতে গাঁগিলে এবং তা&াদের ক্ষার পরিচ 

পাইলে, ভঘ আপন আপিন মনে উদয় হঞ্ছ। পিঠা মাত। বা বন্ধুজনের স্বেঞ মতা জানিতে 

পারিলে ও বাবছারে পরিচন্ন পাইলে তাঞ্ছাদের প্রতিও ভাগ বাসা আপনা আপান জলে।, 

স্বাঙ্য কেমন শ্থখের ভব ! ক্রিপ বাবহারে সেই স্বাঙ্টা স্থির থাকে এবং কোনকাব্যে 

তাছ। ভাঙ্গে জানিতে পারিলে ও পর্চিঝ পালে স্বাস্থ রক্ষার জন্য মনত, এবং তাহ! 

নই হইবার ওয় আপন! আগণি জন্সে। 

১৫১ 
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/% খই 
টি তি পা রত পঞ্চ নি পট পা 

$ 
গু 

43) | ৫১ (১০ ৫৬৫০ | 51 

'শিম্প।প অবস্থ।' ও 'পণগঙ্জেগ।পী এত উতক্ঠ গুণদ্বরকে ভয়ের ফল 

বণিতে হয় এবং এ ঞুটী পদ সরবাপপ সৌশ।গ্ের বীজ | প্রবৃত্তির অধি- 

ক।র আশক্রম কাগতে না পারিলে এবং ঠদর্গে কষ্ট সহ্য করিতে না পারিলে 

ধন্ম গে চল বায না / ভয়ের আগ্ন, ধবুত্তিকে ষেরুপ দগ্ধ করিতে পারে 

তেমন আগ কিছুতেই পার না। তজ্জন/হ ধন্ম-ভীরু বোকের ভ।গ্যে 

মহ প্রভূ 4০ জন ) ৮০৮১৪ ০, পথ-পগ্রাপ্তি এবং 
ধল্মভীরু লোকে এ রী 

প্রতি জালার চতু বিবিধ ৬০ | ১৩ ) প্রসঙ্গত ও ৬০৮১৯ ১ অনুগ্রহ এই 

টি অমূল্য পদ1থ চতুষ্ঠয় এক সঙ্গে দান করেন। এই 
শুমম|চ।কস ভিন পিম্লিটবি৩ তিলটা পণিঞ্জ চনে প্রকাশ করিয়।ছেন-__ 
রা »9 পা ছি / কে ৮ তি টি রা & ৩০ প্রত তা নত ০9 

৬১-৫৪-2৫29) শি ৩25 ৪৮৯ ৮৪০ 

“যাই।ণ। স্বী॥ প্রভৃকে ভধ্ কণে তাভ।দের জনা (ইহ! যথেষ্ট) পথ-প্রদর্শক 

ও (গ্রচুর অগ্ুগ্রচ 017 (৯ পার।। হর এখ।ফ। ১৯ রোকু)। 
টিলা 

শট ৩০৭ রর £ রি পাটি তরি গর ওডে 

| 91511 ১৮-০ ৬১ 440 | (4১৮5 ১০3 

“ভর (আ।ল্।র ) দাসগণের মধ্যে আলেম লে।ক ভিপ্ন (অর কেন) 

আল্লাকে তয় করে না। (২২ পর | সপ! ফ।তেপ। ৪ রোকু) 

1 শ্টি 2১ ৩ £ পট পার ঠি পটি ঞি তা শ্ঠ রর তি 

০০৫২ ঠ «০০ | ১-১.১ 9 (৫৮ 49 | (এ) 

রা ্ ঙ্্ নি ও 

সহ ৮4১৯ ৩৬ 

*“'অ]ল। তাহাদেগ প্রতি প্রসম্ম এবং ত।হ।র।ও আল্ল।র প্রতি সন্তষ্ট। এইরূপ 

€প বাগ ত।&|র গ্রতুকে ভয় করে (আল! তাহ।র প্রতি সন্তুষ্ট ) 1”, ( ৩৯ 

পরা) হর বাইনেয়।ৎ। শেষ) 

ব।হ। হউক, 'পরণ্জেগ।পী” বা পাপ বিরতি" যাহা ভগ্ঃ হইতে উৎপর 
ছয়, তাহাহ কিন্তু হাপ্রভু নিজের জন্য গ্রৎণ করেন; এসুসমাচার তিনি 

কেরক্ীন্ শগখফে দিমছেন-- 

১৫২ (১9 
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(রক্ত মাংস আল্প! গ্রহণ করে না) তিনি কেবল তোমাদের নিকট হইতে 

পরহ্ঞেগরী (পাপ বিরতি) গ্রহণ করেন।”( ১৭ পারা সরা হজ! 

€ রে।কু। ) মহ।পুরুষ হজরত রস্থুল প্র বলিয়াছেন--“মহাবিচারের 

দিন জগতের সমস্ত ম/নণকুল একত্র করতঃ এমন গুরু গম্ভীর ত্বরে এই কথ। 

ঘে।বণ! কর] হইবে যে, দূরে ও নিকটে সর্বত্র সমান ভাবে শুনিতে পাওয়া 

যাইবে-_-'ছে মানব মণ্ডলী! স্যাষ্ট ক।ল হইতে অন্যাবণি আমি তোমাদের 

প্রত্োক কথা শুনিনা শাসিতেছি; অনা তোমরা আমার কথ! কর্ণ পাতিয়! 

শুন। এখন তোম।দের আচরিত কার্যাবলী তোমাদের সন্মুথে স্থাপিত 

হউর়াছে। দেখ, তো!মর। শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক, কুলীন বংশের উপর স্থাপন করিয়াছ ; 

আমিকিস্ত অন্য প্রকার করিয়।ছিলাম । তোমরা অ।মার স্থাপিত শ্রেষ্টত্বকে 

তুচ্ছ করিয়। তোমাদের স্থাপিত কৌলীন্য সম্পর্ককে উচ্চতম স্থান দিয়াছ। 

অ।মি বলিয়াছছি_- 
না নিতা এ লি & & পাতা নিত ডি 

৮ *-4-] 491 ০৯৪ ০ ১৫ | আর] 

(থে ব্যক্তি) তোমাদের মধ্যে পরতেজগ।র (ভইবে সেই ব্যক্তি) নিশ্চয় 

আল্লার নিকট চ্োমাদের মধ্যে শ্রেঠ।” (২৬ পারা । সুরা হোজরাৎ। 

২ রে|কৃ।) কিন্তু তোমরা অমুকের পুত্র নলিয়৷ অমুককে শ্রেষ্ঠ করিয়াছ। 

অদ্য শামি আম।র স্বাপিত শ্রেষটত্বের দর্যা।দা দেখাইব; আর তোমাদের 

স্বাপিত কোৌলপীন্য সম্পর্ক তুগ্চ করিব।” এই বলিয়৷ পরহেজগারদিগকে 

আহ্বান পুর্ব বল| হইতে 
৪ &ি টি 89 ৩ * তে ছি 

“ভে পরকেজগারগণ ! তোমরা কোথায়? শ্রাত্বর এস।' ইহার সঙ্গে সঙ্গে 

একটা পতাকা উত্তোপিত হইয়। অগ্রে অগ্রে চ।লিত হইতে থাকিবে; ,পরতেজ- 

গারগণ তাহার পশ্চৎ প|বিত হইবেন। এই প্রকার শোভাবাত্রার সহিত 

পরহেজগারগণকে নিন। বিচারে বেতেশতে পাঠাইরা দেওয়া কইবে।” 

যার! ভয় করে তাহাদিগকে দ্বিগুণ পুণ্য দেওয়! হইয়। থাকে এতদ্ 
উপলক্ষে অল্প বলিতেছেন-- 

২০ ১৫৩ 
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“যে ব্যক্তি তাহ।র প্রভুর ভয়ে (ত্রত্ত হইয়া) দণ্ড|য়ম।ন হুয় তাঙার জন্য 
ছুই বেহেশ 1” (টীঃ ২৯৫) (২৭ পরা । সুর! রহমান। ৩ রোকু ।) 

ভয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে হুদীছ ও মহাজন উক্তি । মহাপুরুষ 

হুর রন্থুল রা পবিত্র বচনে প্রকাশ করিয়াছেন_ যে, মহাপ্রভু 

্বীয় গৌরবের শপথ পূর্বক বলিয়াছেন _"হু ভয় ও ছুই নিকদ্বেগ এক 

সময়ে কোনও ব্যক্তির উপর স্থাপন করি না। সংসারে অ।ম।র জনা ভগ্ন 

করিলে পরকালে নির্ভয় হইবে; কিন্তু ইহুকালে নির্ভয় থ।কিলে পরকালে 

ভয়ের মগ্যে পড়িবে ।” তিনি আরও বলিগ্লাছেন--“'ষে ব্যক্তি আল্লার জন্য 

তয় করে পৃথিবীর সমস্ত জীব জন্ত তাহাকে দেখিয়া তয় করে; কিন্তু ষে 

বাক্তি আল্ল।র জন্য ভয় করেন, আল্লী। তাহাকে সকল পদার্থ হইতে ভয় 

দেখাইক] থ।কেন।” তিনি অনাত্র বপিযাছেন--"'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি 

আল্ল।র জন্য তয় করে, সে পরিপক বুদ্ধিম।ন।” তিনি আরও বলিয়াছেন 

--*'মক্ষিকার মম্তক ছুল্য ক্ষুদ্র অশ্রু বিন্দুও যদি মুছলমান কের চক্ষু 

হইতে বাহির হইয়া গঞ্ড স্থলে গড়িয়। পড়ে তবে তাহার সে বদন মগ্ডলে 

দে(জখের তাপ ল।গিবে না।” তিনি অন্তর বলিয়াছেন--*আল্লার ভয়ে 

যহ।র শরীর রোমাঞ্চিত ভগ্ন! উঠে এ৭খং মন বিমর্ষ হয় তাহ।র পাপ, 

বৃক্ষ হতে শুষ্ক পত্রের ন্যায়, ঝগিয়। পড়ে |” তিনি অ।রও বলিয়াছেন-- 

“যে ব্যক্তি অ।ল।র ভয়ে রোদন করে তাহ।কে দোজখের অগ্নিস্পর্শ করিবে 

ন1।" মহ।মাঁননীঞ্। হুজরং বিবী আয়শ। ছিদ্দীক।র মুখে শুনা গিয়ছে-- 

“একদ। কতকগুলি লোক মহ।পুরুষ ছজরং বন্গল স্পা সমীপে উপস্থিত 

হইয়। জিজ্ঞ।সা] কগিয়।ছিল-_-'হে রনুলুল্ল।! আপনার ওন্মতের মধে) কেহ 

কি বিনা বিচ।রে বেছেশতে যাইতে পারিবে? তিনি বণিয়ছিলেন__ 

হা, পারিবে-ষে ব্যক্তি স্বীয় পাপ ম্মরণ করিয়া রোদন করে, দে বিন! 

বিচারে বেছেশ্তে যাইতে পরিবে।” মহাপুরুষ হজরত রম্ুল প্রা 

অন্য এক দিন বলিয়।ছিলেন-__আল্লার ভয়ে যে অশ্রুখিন্দু চক্ষু হইতে বাহির 

টীক।--২৭৫ । “দুই বেছেশৎ'' শব্দের অথ ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল। বে 

বাক্তি ক্ষটিন় গে নিজের কর্তব্য সববতেশভাঁবে সর্বাজ হুম্দর মত নির্বাহ করে তাহাকে 
আল সাংপু।রিক ও পারলৌকিক উত্তঘ কাঁষ্যে সঞ্চলত| দেন। 
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য় ] ১৩৯৫ লাঞ্পি ০ পু কয 
টি 

হয় এবং বে রক্তপিন্দু অ।ল্প।র গথে যুদ্ধ কলে নির্গত হয় সেই বিন্দুদ্ধর আল্প।র 

দৃষ্টিতে যত প্রিয় অন্য কোন পদার্থ তত প্রিয় নহে।” তিনি ইহা ও বলিয়াছেন 
--+“"সপ্ত শ্রেণীর লোক স্বঘং আল্লা।র ছায়।তলে আ.শ্রঙ্ন পাইবেন ত।হ।র মধো 

গরথম শ্রেরীতে সেই লে।ক থ!কিবেন ধহার। নিক্জনে আল্র!কে স্মরণ করিয়া! 

চক্ষের জল নিক্ষেপ করেন ।” মহ।ত্ম। হজরত হান্জ।ল! বলিয়ছেন--“ আমি 

এক দিন মণাপুরুষ হজরৎ রন্থুল প্রা এর পুপাযময় দরব।রে উপস্থিত 

ছিল।ম, হজরৎ সমাগত লোকদিগকে উপদ্দেশ দিতে ছিলেন। উপদেশ শ্রবণে 

অ|মদের সকলেরই ম্করে ভয়ের আবিভান হইয়/ছিল, চক্ষু, হইতে 

অশ্রুর্ার1! প্রব।ছিঠ হইতেছিল । উপদেশ অন্তে অমি মেইবিমর্ধ ভাব 

অন্তরে পোষণ করিয়। গৃঙ্থে গিয়াছিল(ম ॥। অমর পত্বী আমর সঙ্গে 

ব/ক্যালপ কপ্সিতে পাগিলেন; আমিও তীছার সঙ্গে গৃহস্থাপীর অনেক 

কথা ব্ত। কলাম । তদ্বপ নান। কণা গ্রসঙ্গে সংস।রের ফেরের মধ্যে 

পড়িয়া ষ।ওম।তে মনের সেই বিমর্ষ ভাব চলিয় গেল ; পরক্ষণেই 

হঞ্জরতের উপদেশ এনং আমার মশ্রপ।ত ও নিরানন্দ ভাবের কথা মনে পড়িল। 

আমি গৃহ হইতে বহির্গত হউয়। ক্র'দন সচ্ধকৃত চীৎকার পূর্ববক বলিতে লাগি- 
লাম__'হ।য়! হান্জাল। “মে।নাফেক' হইয়।ছে-হায়! হান্মালা কপটী 
হইয়ছে।” ঠিক সেই সময়ে মগাম্ম। হজরৎ আবুবকর ছিদ্দীক এ পথে যাই" 

তেছিলেন তিনি সমস্ত বিবরণ শুনিয়। বলিলেন--'তে হান্যাল! তুমি কপছী 

হও নাই।” ত।হার পর অ।মি মহাপুরুষ হজরৎ রুস্থল প্রা এর সমীপে 

উপস্থিত হয়! বলিল।ম-'হান্গ।ল। কপটী হইয়।ছে।' করণ জিজ।স। 

করিলে অ।ম।ব ম।নশিক অবন্ত। পরিবর্তনের কণা ভ।ঙ্গিয়া বলিল।ম হৃত্ররৎ 

সমস্ত শুনিয়া বলিলেন-__'কানঞজাল। কখনই মোনাফেক হয়নাই। পরে 

আমকে লক্ষ করিয়। বপিলেন--“দেখ, হান্ঞ।ল! ! অ।ম।র নিকট আিলে 

তোমাদের মনসিক অবস্থ। যেরূপ হয় সেই আপস্থ! যদি সর্বাণ| রঙ্গ! করিতে 

প(রিতে তবে ফেরেশত।গণ তোম।দের ঘরে অ।লিয়। “মে|ছ(ফ!ছ, ( কর- 

মর্দন) করিয়। যাইত । পথে পালে, পণেই করমর্দান করিত। কিন্ত মনে 

র।থিগ মনের গতি সর্বদ| চঞ্চল। এক ঘণ্টা] একপ্ধপ থ।কিলে ত।ছার গর- 

ক্ষণেই বদগিয়। যান ।””” মছ।ত্ম। শিবলী বলিয়।ছেন_-“ঘে দিন আমার মনে 

ভয়ের 'অ।বির্ভাগ হইত, শেই দিন আমর গ্রদয়ে হেকমতের পখ খুগির। 

হইত এবং অন্যের অবন্থ। দর্শনে ৭। শ্রলণে নীতি উদ্ধ।রের শক্কি বন্ধিত 
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ঠি 
হইত ।” মহাত্স! উয়াহীয়! এব নে মী্জ বলিয়।ছেন-_-““ছুইটী ক্ষুধিত ব্যাপ্রের 
মাঝখ।নে একী শশক স্।পিত হইলে তাহার ষে পরিণাম ঘটে; আল্লার 

জন্য ভয় ও ঠহ।র দয়ায় আশা এই ছু্টটীর মণ্যস্থলে মুছপমানের পাপ 

পড়িলেও ঠিক সেট অপস্থূ।ট ঘটে ।”” তিনি অন্স্থণে বলিয়াছেন--"'ম|ছষ 

দরিদ্রতার জনা যেরূপ ভয় করে, দে।জখের জনা যদি তদ্রূপ ভয় করিত 

তবে নিশ্চয়ই বেছেশ তে যাইত ।” এ মহাত্মাকে লোকে ব্রিজ্ঞাস! করিয়াছিল 

--“মভাঁব্চারের দিন ০ক|ন্ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষ। অধিক নিরাপদে থ।ফিবে?” 

তিনি বলিয়াছিলেন _৭ফে ব্যক্তি ইহসংস।রে ভয় করেন তিনিই তপন সর্বা।পেক্ষ 

নিরাপদে রভিবেন।”” মা আমা হাছন পছরীকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞ।স1 করিয়া ছিল-_ 

“কোনও কেন লে।ক আমাকে এত ভয় দেখায় যে আমার হৃদয় ভ।ঙ্গিয় 

যা; তাঙাদের সঙ্গে বাস করা সর্ধন্দে অ।পনার কি মত?” তিনি বলিম্না- 

ছিলেন-_-”"এখন তর্দরূপ লোকের সহধাসে থাক; তাতা হইলে পরকালে 
নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। এখ।নে নির্ভয়ে থ।কিলে পরকালে দ্বঃখের 

মধ্যে পড়িতে হইবে । যাহার সহিত্ত এখন নির্ভপ্নে বাস করা যায়, তাহাদের 

সহবাস অপেক্ষ] পূর্নোক্ত ভয় প্রদর্শক লোকের সহসাস উত্তম ।” মহাত্ম! 

আবু ছে।লায়ন্মান্ দার।ণী বপিয়াছেন_-““ভয়শন্য অন্তর উঞ্জাড় মরুভূুসির 
ন্যায় ।৮ মতামাননীয়া ভজরঙ পিবী আয়শা ছিদ্দীকা এক দিন মত!পুরুষ হজরৎ 

রন্মল € এর সমীপে নিবেদন করিয়/ছিলেন_“কোরঅ।ন্ শরীফে 

(১৮ পার! । সরা মোমেনুন। ৪ রে।কৃ) আল্ল। বলিতেছেন-_ 
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“এবং সেইসকল লোক বাত! দিয়া থাকে (করিয়! থকে) ত।হ।ই দেয় (করে) 

এপং তাতাদের হৃদয় কিন্তু ভয়ে ক।পিতে থাকে 1” হে রন্গলুল। ! এ কথা 

কি চুরি ব্যতিচার প্রভৃতি কুকর্দের সম্বন্ধে?” তহ্ত্তরে হজরৎ বলির়।ছিলেন--. 

“না, তাহা নহে। এর সকলকাঞ্জ রে।জা ন।মাঙ্ত ইত্যাদি দতকার্ধ্য; ধর্- 

ভীরু লে।কের! এরূপ কার্য) করিপার কালে, আল্ল। গ্রহণ করিবেন ফিন।, বলিয়। 

তঙ্জ পাইল] থাকে ।” মহত্ব! মে|হান্মদ এবনে মোন্কাদের, রোধন করিবার 
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১১ 
কালে অশ্রুপ্রল বদন মগুলের উপর লেপিয়া রাখিতেন এবং বনসিক্তেন-_ 

'“।মি শনিয়াছি ষে স্থান অশ্রু পরলে ভিজে তাচ। দোজথের অনি র্প্শ 

করে না।” মহাত্মা হজরং আবুপকর ছিন্দীক বলিয়।ছেন_-''রোদন কর; 

সহজে রোদন না আসিলে চেষ্ট! করিয়। রোদন আনয়ন কঙ্দ--ষদ্দি তাহ।তেও 

ন। হয় রে।দনের ভাবটী অন্ন কর।" মহাত্মা কীব-অল-অ।হু বার বলির1- 

ছেন-_-“সভশ্র দ্বর্ণমুদ্রা দীন ছঃণীর মধ্যে নিতরণ কর! অপেক্ষা, তয়-মস্ত,ত 

এক শিল্দু রোদনাশ্রুকে আমি অধিক মুল্যবান মনে করি।” 

ভয়ের পরিচয় ॥ পাঠক! আানির়। রাখ--মানব-মন ষতগুলি উন্নত 

আপন্ত! লাভ করিতে প।বে তন্মধ্যে ভয় একটী উন্নত অবস্থা ॥ ভয় এক প্রকার 

তব ] 

অগ্নি সদৃশ; উহ অন্তরের মধ্যে প্রথমে উৎপর ভয় । যেমন উঠার উৎপতির 

ক।রণ আছে-__বিন। ক।রণে উৎপন্ন হয় ন।) তেমনই উৎপন্ন হইল ফল গ্রসব 

করে -বিফলে চলিয়! যায় ন!। 

ভয়ের উ্পন্তির কারণ--ছিবিধ পরিচয় জ্ঞান । ভয় কি কারণে 
উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রগমে বল! য!টতেছে _/%1০ জ্ঞ।ন ও :১$ )%০ তত্ব- 

পরিচয় হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। মানন যখন কর্তব্য.পখে কোন বিপদ 
দেখিতে পায় অথবা তাহার সম্মুপে যখন কে।নরূপ বিনাশের কারণ উপস্থিত 
হয় তখন তাহার অস্তরে ভয়ের অগ্রিজলিয়! উঠে। উহা! &ই প্রক!র পরিচয়- 

জআ।ন ভইতে উৎপন্ন হয়। তন্মধো প্রথম জ্ঞ।ন, শ্বীষ্ন অপরাধের পরিচয় হতে 

জন্মে । দোষ, পাপ ও এবাদৎ বিনাশক আপদ এবং স্বভাবের অপবিক্রত! 

ইত্য।দির সুন্বর পরিচয় পাইলে, এবং তৎসঙ্গে করুপাময়ের অমন্ত দয়।র পরি- 

চয় পাইল অন্তরে ভয় উৎপ।দকজ্ঞান জন্মে। এরূপ জ্ঞাম জনিত ভয়ের 

'একটী দৃষ্টান্ত দেওয়। যাইত্তেছে__মনে কর কোন মহ! প্রতাপশ।লী নরপতির 

অনুগত, যে ব্যক্তি গৌরপের সহিত ভোগ করিয়। থাকে এবং তাছ।র হত্ত 

হইতে অমুল্য পুরস্ক।র অয।চিত ভাবে সর্বদ! পাখা থকে, সেই ব্যক্তিরাজ 
অক্সংপুরে অপন্যবহাত্র ও ধন ভাগ্ারে অপভরণ আরম্ভ কগিলে যদি সে হঠাৎ 

এক দিন বুঝিতে পারে বে দণ্ড মুণ্ডের অধিকারী ধধর্য্যশীল নরপাত তাহার 
অপকর্ণা স্বচক্ষে দর্শন পূর্বক কঠিন শাস্তি দানে দুট-প্রতিজ্ঞ হুইয়। আছেন ; 

তখন ভাবিয়! দেখ সেই ব্যক্তির অন্তরে ভয়ের অগ্নি কেমণ ভীষণ ভাবে 

আলিয়। উঠে! দ্বিতীয় জ্ঞান, স্বীয় ক্ষমতার অভাব দর্শনে অর্থ।ৎ নিজের 

সহায়ত! ও চুর্ব্ঘলতার সুন্দর পরিচয় পাইলে উৎপন্ন হয় । মনে কর এক 
১৫৭ 
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চি ইউ 
বান্কি সা।স্র কতৃক আক্রান্ত হটম়।ছে; ব্যাদ্রের অগ্রতিচ্ভ বলের সহিত 
সে প্যক্িনিজের তুর্বলত। বত অধিক মাত্র!য় বুঝিতে পারিবে ভয়ও তত 

অধিক প্রবল ভইপে। বখন বুঝা য।য় ব্য।ণ্রের শক্তি অপ্রতিহত-_ কোন 

ক্রমেই তাহাকে নিরত্ত কর। যায় না এবং হন্য। করা তাহার স্বভ।ব--হৃ্য। 

ন! করিয়। সে কিছুতেই নিবস্ত থাকিতে পারে মা; তাহার উপর ব্যাত্রকে 

পর।স্ত করিতে পা তাড়াইন্ডে তাহার ক্ষমতা নই, উহার কবল ভটতে পলা- 

ইনারও ক্ষমভ| ব! গন্থ। নই, এমন অনবস্থ/য়যে ভয় জন্মে তাহ।র সীমা ণ|কে 

ন|। নিত্বের অঙ্ষমচার পখিচয প।ইলে ভয় যেরূপ পূর্ণ ভ।বে উদ্বেলিত ভয় 

তদ্রূপ গার তে।ন অবস্থাতেই চয়ন।। এই করণে আল্ল।র শক্ষি, স্বভাব, 

গুণ উ)।দি তে বাক্তি যত অদিকজ্জনিতে প।রিয়াছে এবং তৎসঙ্গে নিজের 

'অকমত। মুদ্দর মচবুনিতে গাবিয়াছে হাভ।ব ভন তত আঅধিক। আল্লার 

আপ্র।য় অপ্রতি5- তান বাহ। করিবেন বলি! অবপ।রিত করিয়।ছেন 

তাহ! কখনই টলিবার নয় । ভিনি সমস্ত বিশ্ব জগৎ বিনাশ করিয়। 

চিরক|গের তরে দোজখে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা 

করণিলে, ব।প| দিণার কেহ নাই। তী|ভ।র ক্ষমত] 

অন্তপ-চক্ষুর পথকে শিশ্ব জগৎ পিনাঁশ করিয়। 

দোজখে নিক্ষেপ করিতে পারেন। ত1হ1র রাজা অপীম-্" বর্তমান বিশ্ব সংসার 

নষ্ট করিম! দিলেও কাহার রাজের বিন্দু মাত্রত্বাণ পাইবে না। মানবীয় মনে 

যেমন নে মমতাদির উচ্ছ।।স আ।ছে তদ্বপ উত্তাপ হইভে বিশ্বপ্রভু পশিত্র | 

ত1হ।!র গুণের মধ্যে জে। গস টা ন।ই। ঠিনি সর্বদ|নির্বিক।প। আল্লার 

গুণ পূর্ণ মত্র।য় বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অঙ্ষমতা ও অসতায়ত। হৃদ্গত 

ভ।বে বুঝিতে পারিলে ভয় পূর্ণ মাত্রায় উৎপন্ন ভয় । পয়গন্থরগণের হীঁদয় 
এইট ধরণের ভয়ে পরিপূর্ণ ছিপ । কেনন। ঠাভারা আলির গুণ ওম্বভ।ব 

শিশেষ ভ।বে অপগত ছিলেন। পাপের পন্য শ।ন্তির ভন তাহাদের ছিল 

1) কেনন। তাহারা নিম্প।প ছিলেন | যাছ।র। আল্লার অপস্থ। ষে 

পরেমণে জাশিতে পরে খঠাহদের অস্তরে ভয় তত অধিক প্রনল হয় এই 

ক।রণে শ্রেষ্ঠ গয়গম্থর মহ।পুরুষ হঞ্জরৎ বস্ুল প্র বলিয়ছেন_-'"আঅ।ম 

তোমাদের অপেক্ষা অপিক প।নি বণিয়া তোম।দের অপেক্ষ। আঁধক য় 

কর্দ |” এই উপণক্ষে মহাপ্রহও বলিমাছেন-( ২২ পারা ॥ সুর 

কতেগ। ৪ পেকু। ) 

আল্ল।য় শি ভব 
ও গুণের উপল 
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“তাহার (আল।র) দাসগণের মধ্যে (আলেম) জ।নীগণট আধিক মাজ।য় 

ভয় করেন।” ইহার বিপরীত ষেব্যক্তি আল্লার সম্বন্ধে যত অল্প জানে সে তত 

নির্ভয় হয় | মহ।ত্ম। হজরং দ[উদ নবী ৮2 কে গ্রত্য।দেশ সহকারে মহু- 

প্রভু বলিয়।ছিলেন--“ছে দ[উদ ! লোকে ব্য।স্র দর্শনে যেমন তয় পায় তুমি 

ক্ম।ম!র জন্য তদ্বূপ ভয় কর।"' 

যত] হউক, জ্ঞানের মধেও) শ্রেষ্ঠ জ।ন হইতেছে নিজকে ওন্যুট্টি কর্তাকে 

ভ।না। নিজকে দোবধুক্ত ও ক্রুটা পুরণ বলিয়া জানিতে হয় এবং তৎসজ 

সথষ্টিকর্ত।কে পূর্ণ প্রত।পশ।লী অনন্ত ক্ষনত।শ।লী এবং বিশ্ব জগৎকে ভিনি 

নিমিষে বিনাশ করিতে সঙ্গম _তদ্বিষয়ে তিনি কিছু মাত্র পরওয়। ক্রেন ন। 

- এইরূপ জানিতে হয়। এই ছুই প্রকার জানে ভয় ভিন্ন অনা কোন মান- 
দিক অবস্থ! উৎপন্ন হয় না। এইট ক।রণে মহ।পুরুষ হজরত রসুল প্র 

বলিয়।ছেন__ 
লি $ পট £ রি £১ ০ 2৯ * পট ০ 

নি ৮ 2 ৩ তি টা চু 

৩০ 
“গ্রচণ্ড গ্রত।পশালীকে জ।ন1 প্রথম জ্ঞ।ন 'এনং (মুশতঃ) সমস্ত কারণই তত।র 

উপর নান্ত কর। শেষ জ্ঞ।ন।” ইনার মন্দ এই যে--আল্ল। প্রচণ্ড প্রত। পশ'লী 

এবং কঠিন শাস্তি দাতা-ত।ভাঁকে বাধা দিতে কিছুই নাই'_এই জনের 

সহিত, 'নিক্ে কোন পদার্থই নহি) আমার কিছুই নই, সমস্ত কার্ধ্য তিনি 

করেন'_-এই জ্ঞ।ন পূর্ণ ভাবে বিকসিত হইলে ভয় উৎপাদক জান জন্মে। 

এইরূপ জ্ঞান প।টলে নির্ভন চিত্তে কেহই ভিষ্ঠিতে পারে না! । (চীঃ ১৯৬) 

ভয়ের ফল ও তাহার ত্রিবিধ প্রকাশ ॥ পাঠক! উপরে ভয়ের 
উৎপত্তির ক।রণ লিখিত হুঈল; এখন উহার ফল সম্বন্ধে কিছু বল। হইবে। ভয়ের 

ফল, অন্তরে. শরীরে, হস্ত পদদিচে গ্রাকাশ পায়। উহা! অন্তরে প্রকাশ 

টাক।২৯৬ । সুল শ্রস্থে এই *্যারাটা পরবতী আট প্যারার অব্যবহিত শেষে ছিল। 
শৃঙ্খলা জন্য সান পিবর্তন কর হইল। ৃ 

১৫৯ 
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ঠে 
পাছলে সংস।র-অ।সক্তি ও কামন! লুগ্ত হর! ব|য়। যাতার মনে বিবাছ 
কগপ।র ক।মন। বা ভোজনেজ্ছ। উতৎপল্প হইয়াছে তাহাকে ঘদি বাঘ আসর্- 

মণ করে কিন্বা ছর্দান্ত নরপতি পিয়া লইয়| গিয়া! কারাগাগে আবদ্ধ র1খেন, 

তবে হাভ।র সমস্ত অন্ডিলাষলুগ্ত হইয়াযায়) বরং ভন্ম তখন তাভার মলে 

দীনত। হীনতা আানিয়! চ।পাযা দেক এবং পে সংসারের অন্যান্য সমস্ত কথ! 

ভুলিয়। সর্ববস্তঃকরণে পগিগাম চিস্ত।গ বাপূত তয়; তৎক।লে অহস্ক।র. ঈর্ষা, 

শেভ, লালস1), মোহ প্রভৃতি কিছুই মনে স্থান পায় ন।--সমহই হৃদয় হইতে 

দৃণ হইয়া ষায়। ভগ্কের ফল শরীরের উপর প্রকাশ পাইলে অনসন্্তা, 

ভুপ্দলত! উৎপন্ন হয় এন" শগীর শীর্ণ ও পাগুনর্ণ পারণ করে। ভয়ের ফল 

হস্ত পর্দাদিতে প্রকাশ পাইলে সে গুলি আর পপ কার্ধোর দিকে 

চালতে পারে না শাঙ্ ভয়। 'আদপণের 'সচিত এব।দতে প্রবৃত হয়। 

অবস্থাভেদে ভয়ের ক্রমোন্তি হিসাবে নামকরণ। অবস্থ 
ভেদে ভরের কয়েকটী নাম রাখা ভ্হগাছে। যে ভয়, কামন। প্রবৃতিগুলি 

ম।হষের মণ হইতে লোপ করে তাঁহার ন।ম ৬০৮১৯ এফ.ফত বা নিস্পৃহা ৮ 

ষে ভয় মানণকে শিষিদ্ধ পত্ত বা ব্যাপার তষ্টতে ক্ষান্ত রাখে, তাভার নম 

€ 99 ওখ।রী' ব পাপভয় 3 ফাহ। মনুষকে সন্গোহযুক পদার্থ বা বিষয় চইতে 

দূরে রাখে ভাহ।র ন।ম ৮5 ১23 তাক্ওয়া 7 পরহেজগীরী এবং যে ভয়ে 

মানবকে অভ।ৰ মোচন পরিমিত পাপের ব্যতীত তদতিরিক্ত প্রতোক পদর্স 

পরিতা।গ করায় তাহ।কে (৯০ ছেদক বলে। উহার্দের মধো নিম্পৃত। 

ও প।পনয় পরভেজগারীর অন্তর্গত কিন্ত এ তিনটা সমস্তভই ছেদ্কের মধ্যস্ত। 

€ ত্।ভ] তউক, এ স্মত্তই ভয়ের উৎকৃষ্ট ভইতে উত্কঈতব ক্রমোহতি । ) 

অপ্রকৃত ভয়ের স্বরূপ-কিস্ত যে ভপ্প মনে উদর হইলে চক্ষু হইতে 

অশ্রু প্রবাহিত করিয়া দেয় এবং চক্ষু মুছিতে মুছিতে মানবকে 

হি শা ডে নে পর্ণ তে ও চি জগ ৩ 

১ 91 ৪১ ১১ ০১৯১ 
একা] ছাগল ওল! কুওয়।তা ইল্লা বিল্লা'” বলিতে প্রবৃত্ত করে এনং পরক্ষণেই 
সমস্ত করার যায়__মনও মোহে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত ভুলিয়া ষায়_€স ভয়কে 

তয় বলা যায় ন1। উতাকে স্ত্বী-জনোচিত উচ্ছাস বলা ষ।। গ্রকৃত ভয় 

জন্সিলে, মানব ভগের নিষয় হইতে দূরে পলায়ন ন! করিয়া ভ্রিসীমায় খাকিতে 
১৬৩ গায়ে না। 
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ঠ ই 
পারে না। পবিপান-নস্্র মণ্যে সর্প লুকাইয়া আছে ইভা বুঝিতে পারিলে কি 

কেহ উল্ত ক।ল্ম। মা মুখে আবৃন্তি করিয়। নিশ্চিন্ত হইতে পারে ? বরং 

বস্ত্র হইতে সর্প বাড়িয। নিক্ষেপ করতঃ বেগে দুরে পল।য়ন করে । কোন্ 

ব্যক্তি প্রকৃত ভীত ? এই কথ! মহাহা। অন্প,ন মিভরীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 

বপিমাহিলেন _-“রোগী ঘেমন মৃত্া ভয়ে ক্ষতিকর লোভনীয় পদার্থ পরিত্যাগ 

করে তদ্রূপ যে ব্যক্তি আ'ত্ম-রঙ্চ| করিতে পারে সে প্রকৃত ভয়াতুর লোক |” 

ভয়ের প্রকার ভেদ। পাঠক! জানিয়! রাখ, ভয় তিন প্রকার-- 

(১) ছর্দল; (২ )মপ্যম; (৩) অতি প্রপল। ইহার মধ্যে মধ)ম গ্রকা- 

রের ভয় উতরুষ্ট। যে ভয়, পরক্ষণে লোপ পায়, ষেমন ন।রী জনের উচ্ছাস, 

তদ্রপ ভয়কে দুর্বল ভয় বলে। যেভন্ন মানণকে হতাশ ও অজ্ঞান করিয়। 

ফেলে এবং ণিনাঁশেন আশঙ্কায় সর্বদ। অস্থির রাখে তাহাকে আত প্রবল ভয় 

বলে। এ উভয় প্রকারের ভয়ই মন্ন। 

ভয়ের স্বরূপ ও প্রকৃতি-_ ভয় বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণতা পাইবার ফে।গ্যতা 

রাঁণে না। 4 ৯ একত্ব বিশ্বাস ৮০৯ )- পরিচয় জ্ঞান এবং প্রেম 
প্রভৃতি ষে সকল মানিক অবস্থা পূর্ণতা পাইব।র ফোগাতা রাখে তৎসমুদক় 

অবগ্ক।র সহিত ভয়ের সাদৃশ্য নাই, কেননা ভয়, মভাপ্রভুর গুণের মধ্যে স্থান 

গার নাই । অজ্ঞ|ন5| ও দুর্ঘলত! না থাকিলে তয় জন্মিতে পারে না; যে 
ব্যক্তি পর্রিণাম গতি না জানে এবং বিপদ পরিহ।রের ক্ষমতা ন1 রাখে তাহার 

মনেই ভয় জন্মে। অবশ্য ৮) ৫ অসতর্ক লোক প্রবন্ধ হইলে তাহার 

মনে অসীম ভয় জন্মিতে পরে। 

মধ্যম প্রকার ভয়ের প্রয়োজনীয়তা । বাহ। হউক, তয়, চাবুকের 
ন্যায় ক্যা করে। নেল্র প্রহারে অন।বিঃ বালককে পঠে মনোধোগী কর! 

যাক । চাবুক দ্বার] চতুষ্পদ জন্তকে চালান যায়। কিন্তু চাবুক নিতান্ত ছুর্ববল 

হইলে না প্রচার ন! লাগিলে উদ্দেশ্য বার্থ ভয়। স।মানা তণের আঘাতে অনা- 

বিষ্ট প!লককে পাঠে সংষত করিতে বাঁতঠকারী জজ্ভকে চাল।ইতে পার! যাস 

না। অপর পক্ষে, প্রহ।রের জন্য কঠিন দণ্ড ব্যহর করিলে উদ্দেশ্য বার্থ 

হয় । শরীর জখম হইতে পারে-তস্ত পদ বামন্তক ভগিয়া যাইতে পারে 

এনন প্রহারে বিপরীত ফল উৎপর হয়। বরং প্রহার মধ্যম ধরণের হুওয়। 

উচিত, ভয়ও তদ্রূপ মধ্যম প্রকারের হওয়া কর্তন্য। মন তাহাতে পাপ 

হইতে ক্ষান্ত থাকিয়! এবাদৎ কার্যে নিবিষ্ট হইতে পারে । 

১ ১৬১ 
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/চি 
ভয়ের মধ্যম অবস্থা ও তাহার ভ্ু।(সবৃদ্ধিরোধের উপায়। যে 

ব)ক্তি যত অধিক জঞ।ন উপাজ্জন করে) তাহার ভয় ০েই পরিমাণ মধাম 

অপন্থ। প্রাপ্ত হম। ভয় মণ্য সীম। অতিক্রম কিয় বৃদ্ধি প।উতে ল।গিলে, 

'আআশ।'-উদ্দীপক জ্ঞান তৎক্ষণাৎ সম্মুখ আিয়। ভয়ের তেক্স খবন করিয়া 
দেষ। অপার 'আশ।' এ্রভাবে ভয়হ্াস পাইপার উপক্রম হইশে, ভ্রুটীর 

সম্ভ]বন| আঅসয়। 'ভগঙকে বাড়াইয়। দেয়। 

ধর্জাভয়হীন ব্যক্তির জ্ঞানের অসারত। _পঙ্গাস্থরে যে ব্যকতি' ধর্ম 
ভীরু নঙ্কে (চীঃ ২৯৭ ) অথচ জ্ঞান বখিয়। প্রক।শ করে সে জ্ঞানী গঙ্গের 

বাচা নহে । মেযাহা শিখিয়ছে তাহ| জন নহে বগং নিরর্থক পদর্খ। 

তদ্রুপ লেঞ্কে ছিক্ষ। আীর্ব জেতিষ গণতকর সহিত তুলনা কর যাম। 

তাহ।র। নিগকে 'অদৃষ্ট জ।নী বপিয়। পণ্চিয় দেয় বটে কিন্তু শ্বীয় অনুষ্টের 

পিন্টু বিসর্গ মাত্র জানে ন। 

বিষয় ভেদে ভয়ের শ্রেনী ভেদ। পাঠক! জ]নিয়। র।৭-_বিপদ 
সম্পূর্ণ চিনিতে পারিলে ভয় অন্মে। (বিপদ নন গ্ুকার। সক্ষল বিপদ 

একত্রে এক সণয়ে ক।&।র সম্মুখ অসে ন|। স্তগ1ং ম|নব প্রথমে যে ভয়ের 

ক।রণ দেখিতে পাইখ।ছে তাহার মনে সেই ভয় অগ্রেজ।গিয়! উঠে) তজ্জন। 

সকলেএ ভয় এক গ্রঞ।র হয় না। কেহ দে।জশের শাস্তি ভয়ে ভীত হয় 

অসার কেছু বা এমন নস্ত ৭ বিষয়ের জন্য ভাত ভয় য।চ। ত|হাকে দে।জথে 

লঠয়। যাইতে পারে) ষখ। বিন! তওব|ম মরণ খটিতে পারে বলিয়। কেহ ভয়ে 

সশাঙ্চত থাকে; আগর কেহ তওবার পবে পুনরায় মেই পপে পিপ্ত হই- 

বর ভয়েসহঞ্িত থাকে । কে স্থায় হৃদ কঠিন হঈতে পারে বণিয়। ভয় 

পপ পাপ সপ স্পা জপ 

টিক1--২৯৭। কোন কোনগ্রস্থ ১ ১০১ ৬.৪ 12 “ধশ্বতীর নতে” এবং কোন গ্রন্থে 

(৬৮6১ 0৩ “ধর্ম তীর" এইরূণ পাঠান্তর দেখ। যাক (দুগ স্থপেই মর্দন আয় সনান। তথাপি 

মূল গ্র-স্থ ও এ গ্র-স্থ গুকু* অথপ্রকাশ পানা । সংক্ষেপে মনন দেওত। গেল। ষ।নব বঙই 
ভণ উাঞন করুক ন। কেন ত।গাকে এক বিশ্বালটী দর্বণ। মনে জাগর'ক রাখা কঙ্ব। 
যে "আম কিছু? গাণিত৬ পাারণান ন।1” যদ আাহার ধনে ''জান.ঃ এই ভাবঠীউদত 

হুম ভে ভাহাঞ জঞ।পোন্রতর পথ বন্ধ হইরাযায়। স্যট+গ ঘশ ও জ্ঞান [জনয পথে এই 

অটণ নিধম গা ।ন কারগ। রাখিগছেন | যিন জঞ|নী, এবং এই তব) জানেন তান গুয় ন। 

কপ5 ধক পারেন না ুচগাং যিনি জ7 তিন শিশ্চমহ হর্পভ, ক হহবেন_-ধর্মভ:র 

আ। হুছু॥ উ।ৎার উশা, নাহ; কিস্তুবেব্যাক্ত ধশ্মও।সঁ নাছ পে ফোৎ্মুগ্ধহ হউক ব অজ্ঞানহ 
হডক কখথ ড।লী। নহে । তবে আপ্ত ব।-ক। খা? কাঞকী। জশেক সাধাস্ণ লোক "গৎ)শ 
জন না ২1৩ বন 4 ছং.৩ লা রণ। 

১৬২ 



তদ্দ ] ১৪০৩ লল্তিভ্র। ০১ বঙ্চ 

টি ঘা 
করে, কেছব! যোহ।ক্র।স্ত ছইপার শঙ্কায় জন্ত থ।কে। নিগ্জের কুমত্য।স 

তাহ।কে প।পের দিকে মাকর্ষশ করিতে পারে বলি! কেহ ভয়পায়। 

ধউনখ'রার আধিক্য বশতঃ অহঙ্ক।র উৎপন্তির অ।শক্ক।য কেছ ক।ভগহ্য়। 

[বাপ সেই ধন-নলে যাচ।দেব প্রতি ইহ+।.ল উতপীড়ন কর! হইসে পরকালে 

বিচ।গের দিন, তাহাদের দ্বার। পঞ্ছিত হইণার ভয়ে কেহ শিমর্ষধ 5য়। নিজের 

দেষ ও পাপ পর ।ণে মভ|পিচ।রমতায় প্রকাশ প|ইলে নকলের দৃষ্টিতে হেন্ন 

ও অপদার্থ হুইবাব ভয়ে কেহ ভীঠহয়। আবার কেহ 'এই বলিয়। ভীত 

হয় সে আমর মনে যেচিন্তা ব। ভ|৭ উদয় হইতেছে তাহা আল্লার দৃ্িতে 

জঘণ্য, ভিনি সমস্তই ধেপিতেছেন। এইরূপ ন।ন। শ্ষয় অবলম্বন গিভিন্ 

লে।কের মনে ভয়জ্কন্সি5ঠ পারে। তজ্জন্যই ধলা গইয়াছে ভদ নন! শ্রো। 

বহ। হউক, যে বিষয় লইয়| ভয় হউক ন। কেন সফল স্থণেই এক ফলই 

ফলিয়। প।কে অগ।ৎ যে বিষয়েব জন্য ভয় জন্মে তাহ। 
সর্ব শ্রেীৎ ভয়ের 

পরিঠ্য।গ কগিঠে মানণ ব্যস্ত হয়। যপ|কুমভ)।ন একই হল- ওরে 

পাপের দিকে লষ্টগ| যাতে পারে বলি] ভয় গিলে কর হি 
চেষ্ঠ 

তচ| পরিত্য।গ কগিতে ম্বভাপতঃই চেষ্টা! জন্মে। 

আগ্রিয় চিন্ত।প উপর আল্লার দৃষ্টপাতেদ ভয় জন্মিলে স্দ্রূপ কুচিস্ত। হইতে 

অন্তপ পবিআ পাখিতে ম্বভাণতঃই যু হন | আশন্|ন্য শিষয়ের সম্বন্ধেও 

এইদ্রপ বুঝিণে। 

অপিকাংশ পর্সভীকু মানবের ভীতির স্বরূপ বর্ণনা-__ নধিক।ংশ 
স্থলে ধন্ম-ভীঞ্চ মানপের ধনে গরিণ।ম-ভয় ও পরকগের ভীতি প্রবল থাকে। 

মৃঠ্য মনয়ে ঈনা।ন অর্থ।ৎ বিশ্বাস জ্ঞানটী পূর্ণ ভ।ণে সঙ্গে গইঞ| পরক।ণে শর 

হইয়| য।ইতে পরে কি ন| এই ভয়ে তাহ।রা ত্র শ।কে। সৃষ্টির প্র।রস্তে 

অদৃ কি পিখ গিক়।ভে-মৌভ।গ) লিখ। গিছে আদিম নদুালণির 
[ক দুভ।গ) লি"ীদ্ধ ৪£য়।ছে সেই ভঞটা পূর্ণ মাত্রায় আলে|চনা অ৭দদ্বনে 
উদগ হয়| স্ুষ্ির প্রপন্তে ষহ। পিশিত হইয়।ছে সির না বা 

পারণ।মে তর ঘটিণে | পগিণামকে প্রারভ্তেরউ শাখ। বল! যায় | 
উৎ।র মূল কয় তাঠ। বুঝিতে *৪পে অখ্রে নিম্ন লাখ কণটী বুঝিতে 
হইদে-_মগ।পুঞ্ষ হঞ্জরং পন্থুল শিব এক শিল মেধরের (বেদীর) উপর 

ধগু।য়ন।ন ২6৭1 ৭ণিএ[ছলেন_'মহ।শ্রভু এক কেতা? পিশিম|ছেন। এন্সংলা 
গসন্ত (হেশি তা পোকের নান দিখ। আছে। এই কখ। সমাপ্ত মাত্র ঠিন 

১৬৩ 
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4টি ই 
স্বীয দক্ষিণ বানু দক্ষিণ পার্থে শিস্তৃত করিয়াছিলেন। পুনশ্চ বলিলেন-- 

“তিনি আর একখানি কেভাব ঝিখিয়াছেন তন্মধেো সমন্ত দেজখী লে!কের 

ন।ম ও ঠিক।ন। লিখি 5 আছে ।” ইভ। বলিম| স্বীয় বাম বা বাম পারে 

গ্রস।রিভ করিয়াছিলেন ; অপশেষে পপিয।ছিলেন-_- আল্লার সেই লিখনের 

কিছু ম।ত্র পরিবর্তন হইপণে ন।। বেহেশত] লোক পৃথিবীতে বাদ এমন 

পাপ।চরণ করিয়। চলে যে লেকে তহাতাকে দোঞ্জণী বলিয়। মনে করিতে 

পারে) তপ।পি মৃত্যুর পূর্বে "তাহাকে এক পলকে ছুর্ভ/গোর পথ হইতে 

সৌভাগ্যের পথে ফির।ইয়া লটবেন 1৮ যার ভ।গ্যে মঞগ্রতু স্থ্টির 

অ।দিম দিন সৌভ।গ্য লিপীবদ্ধ করিগাছেন সেই প)ন্তি সৌভ।গাপ।ন্ এবং 

যাভার ভাগ্যে সেই দিন দুর্ভ।গ্য লিপীবন্ধ করিয়াছেন সেই ব্যক্তি, হতভাগ্য । 

ইুপরীবনের শেষই পরবতী জীবনের আরস্তভ। স্ুতব!ং মৃত্যুকালে পরক।লের 

সৌভাগয ব৷ দুর্ভাগোব চিহ্ন প্রকাশ পায় । দেই চি দর্শনে পরক।লের অবস্থ। 

বুঝ। যায়। এট জন্য চক্ষুক্মণ “মীরেফগণ' সর্মদা ভয়ে অস্থির থাকেন। 

ত।হ।দের ভয় সর্ব পূর্ণ । শিশ্বপ্রভুর গ্রভ।ণ-দর্ণন-সন্ত, 5 ভয়, যেমন পাপ 

ভয় অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ, আরেফগপের ভষ ভদ্প শ্রে্। (টা: ২৯৮) মহ। প্রভুর 

টিকা--২৯৮। এস্বলে দৃষ্গীস্তটী প্রস্কটিত হয় নাহ । নে কথা বুখাইয়! বলিতে গেলে অগ্রে 
জলকার শাস্সেব হই এক কপ বলা আনশ/ক দৃষ্টান্ত দুত পকারে দেওয়। হয়--উপম। € বপক। 

উপমা দুই পক্ষ এবং চাগিটা অবস্থা থাকে। পূর্ব পক্ষে একটা দুষ্ট ও এনা একটী 'অন্ভূত" 

অব্থ। থাক, উর পক্ষেও তদবপ। 'দৃষ্ট' ও 'গনুভৃ 5 আ1ন্ত।কে পদ এবং অর্থও বজ। 

যায়। পুষ্প একটা পদার্থ; এন্বগে পুষ্প শব্দটা 'পদ' ব।'দূ্ট অনন্ত হতাঁগ কতকগুলি 'অনুভূত 

আবস্থ। ব! অথ' আছে যপা--শ্রন্দর, হছগন্ধ, কে।মল। শরণ) বর্ণ ইলাদি। এইরূপ প্রতে।ক 

পদাথ যণ! চগ্জা, মুখ ইতাাদপও 'পদ' ও অর্থ" বা 'দৃষ্ট' ও “ণনুভৃত আশস্কা আছে। পুষ্প 
ইত্যাদি কথাটা বলিলেই এর্ধীণ অর্থ আভিজ্ঞ লেকের যন উদয় তয়। কখন এ অর্থ গুলর 
মধ্যে একটী লইয়া বিচার য় যপা 'পুষ্প সুন্দর | দৃষ্টান্ত দঙে গেল এইরাপ বলে-_পুষ্প 

যেমন সুনার, মুপথ।নি ঠেমনই হুন্দব। ইচ্চার পূর্ব পক্ষ পুস্প' উত্তণ পক্ষ “মুখ, ) “হুন্দর' 
উভয় পক্ষেণত “অনুভূচ অন্ত? | উভয পন্ষে 'অনুভূত' আশ এক ঞাতীয় তওয়া চাই। 

'পুষ্প যেমন গে।ল, মুখ তেমনই প্রফুল্পঃ , এবপ দৃষ্ন্ত দওয়া যায়না । 'বাপক ৃষ্ট।স্ত' বড়ই 
সংক্ষিপ্ত শাভার 'অনুভূত' অংশ শ্রোঙাকে নিজে নিজে বাতির করিয়। লইর] বুঝিতে হয় যথা 
স-'ব্দন চন্দ । বদনবপ চন বাচন্ত্রী তুলা বদন সলিল বণ অনুভূত অর্থ বাতির হয় 

না। "চক্রের নার হন্দএ বদল" ব] চন্দ্র যেমন সুন্দর বদন তেমন হন্দর, এইকপ অর্থ করিছে 

হয়। সুন্দর না ধবিয়া উজ্ফবল, দীপ্রিশ।লী ইঞ্াদি অর্থ বাহির কররিলেও চলে। কিন্ত চনত 

যেমন কলঙ্কিত মুখ জেমনই কলঙ্কিত অপব। চন্দ্র ধেমন গ্রকাণ্ড বদনও তেহ্ন ইতাদ অর্থ 
বাহির করিলে “বসের? হানি €য়। কঙঠকগুলি দৃষ্টান্ত 'আপেক্ষিক,' 'যৌনিক' বা বিরোধী" 
আডে পে লব বলিতে যাঁওযা গস্থলে উচিত নহে । তবে তাহারা নকজেই কতকগুলি সরল 
দৃষ্টান্তের নিশ্রণে উৎপন্ন । 

উ৬লি 
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ঠে ছু 
প্রতাপ-দর্শনসভ্ভৃত-ভয় সর্বদা লমান তেজে থাকে কথনই লোপ পায় না। 

কিন্তু পাপ ভয় তদ্রূপ নহে; পাপ হইতে বিরত হইলে হয় তো! এইরূপ 

স।হস মনে জন্মিতে পারে যে পামি যখন গাপ পারিত্যাগ কয।ছি তখন 

আর ভয় কি? 

আদিম অরৃষ্ট-লিপী সঙ্বদ্ধে এস্থলে কিছু বল! আবশ্যক। পরকালে 

মহ।পুরুষ হজরত রসুল প্রচ গৌরবের সর্বোচ্চ আমন পাইবেন এসং 

আবুজেচেল ছুর্ভাগ্যের গভীরতম কৃপে নিক্ষিপ্ত হইবে ; ইহ। স্থপ্িকর্ত। 'অগ্রেই 

স্থির করিদ্। রাখিয়াছেন। স্থির পৃর্নে কাহারও মধ্যে পুরস্কর যেগা গুণ 

ঝা শাস্তি যোগ্য দোষ কিছু মাত্র ছিল ন|। স্থষ্টির গরেও হজরৎকে তত্ব- 

দর্শনের ও আদেশ প1লনের স্থষে'গ বিনা করণে দেওয়া হইয়াছিল এবং 

ইহাঁও অবধারণ করিয়! র!খ। তইয়/ছিল যে হজরৎ সধু কার্ধে/র জন্য ইচ্ছ৷ না 

করিয়। কিছুতেই স্থির থ|কিতে পারিবেন না এবং তাহার সম্মুথে জঞ।নের ফে 

গণ খুলিয়! দেওয়া হইবে তাত! বদ্ধ করিতে ত|ভার ক্ষমতা থাকিনে না এবং যে 

গদ্রার্থকে হলাহল পিষত্তল্য মার।তআক বলিয়৷ তিনি বুঝিতে পারিবেন তাহা 

হইতে পলায়ন ন। করিয়া তিঠিতে পারিবেন ন|। কিন্ত আবু জেহেলের প্রতি 

তত্ব-দর্শনের পথ সন্ধ করা হইয়।ছিল-_তাহাচকে ভাল মন্দ নির্ব।চন করিতে 

পথ দেওয়। হয় নাউ; ষদি9 ধ| কিছু দেওয়। হইয়াছিল কিন্ত প্রবৃত্তির প্রলো- 

ভনে মন্দ ভইচত চন্য সন্ক/চিত করিতে ক্ষমত1 দেওয়া হয় নই । যহ।তভউক, 

“কু যেমন বরফ শপেক্ষা উৎকৃষ্ট মিন্ধরী তেষনই জেল আ.পক্ষা1 উৎকুটু কেনন। বরফ গলিপ। 

জল হয় আবার অধিক তেজে শুথাইরা যায় । ইক্ষু নিম্পীডন করিলে মিষ্ট রস হয় তাঁছা হইতে 

গুড়, চিনি ও মিছরা ভয় । মিছরী বরফ নি-স্থত জল অংগক্ষ। উত্তম । এ সমন্ত দৃষ্টাস্তে পূর্ব 

গাক্ষ ও উত্ত্বর পশ্ষ স্পষ্ট £ল্েখ হইল ; কিন্ত মূল গ্রন্থে “বিশ্ব ভূর প্রতাপ দশন সম্ভত ভনকে'! 

প্রথম পক্ষ ধরিয়। উহাকে “পাপ ভয়” অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হউগাছে কিন্তু উত্তর পক্ষে কেবল 

“আরেফগণের হৃদয়স্থিত ভয়কে” বিন| তুগন।য় শ্রেষ্ঠ বলা তইয়াছে । কোন্ ওয়ের তুলনায় 

শ্রেঠ, সেটা দেখান হয় নাই। শ্রস্থের পূর্ববাপর কথ! হইতে ছুটী “ভায়র” সন্ধান পাও! 

বাঃ। একটী "আস্তম কালের ভত্পর” অর্থাৎ মৃতু।র প্রাক্কালে ষগাপ্রতু তান্াক্ষেকি জানি 

দুর্ভীগোর পথে চালাইপ়্। দিবেন এই ভয়। আর একটী ভয় "পরকালে শান্তির তত ।” চক্ষপ্ম।ন 

আরেফ গণ দেখিতে পান বিন! কীবণে কার্য হয়ন| | মন্দ কার্ণ। করিলে পরকালে শাস্তি 

পাইতে হয়। আর মদ না করিলে শান্তি গু ন।। আরেফগণ এট শেষোক্ত নিয়ম 

অর্থ।ৎ মলের জন্য শান্তি হয় ইহা দেখিতে পান। কিন্তু সুষ্টির আদিম কালে নদৃষ্টে কি লিখা 

গিগাছে এবং তাহার ফলে মৃতু) সময়ে কি ঘটিবে ইঞ্। জানিঠে পারেন ন। এই জনা তাহার 

ভয়ে অ্রস্ত খাকেন। এখন দেখ, ৃষ্টাস্তটা নিয়রাপ সুম্পষ্ট ভইলে অর্থ শোধ লহজ হষ্টত--“বিখ 

গ্রভূহ প্রতীপ-দর্শন-দস্ভুঁভ ভয়, যেমন পপ-তয় অদপক্ষা শ্রেঠ ; হদ্রূপ আরেফ গণের অনৃষ্ট 

লিপীর মন্দ ন। জানাতে অন্তিম সময়ের ভয় পরক(লেন ভর অপেক্ষা শ্রেঠ।” 

১৬৫ 



স্লো আগ) স্পস্প অনি ১৪০৬ [ ভূচী॥ পরিস্ছ্দ 
চে ইঃ 

ছুই পঙ্গেই দেণ। যায় উন্ভন্ধ ৭ক্তিই সর্দদ। সমান অক্ষম ও লমান অদীন 

ছিলেন। স্যঙ্টিকর্ক। যাচাকে যেনপ করিতে ইচ্ছ। করিয়াছেন তাহাকে তদ্- 

রূপউ ক্রিয়। লইয়।ছেন! সাবু জেহেলের কেন দোষ ৭1 ভ্রটী ছিণ ন।। 

স্ষ্টিকর্ত। ্বেচ্ছায় তাভাদ গনা দুর্ভাগ্য আগধ।গণ পৃর্নক ত।০|কে দে।জখের 

পিকে লগে।বে চাল.ই৭| দিয়াছেন এবং হলে প্রতি শীয় কর্ষণ।য় মৌতা- 

গোর আদেশ দিয়ছেন এণং ঠ|০।র হণ্ত পদ শৃঙ্খণে অ।বদ্ধ করতঃ সৌভা- 

গেতণ উচ্চ নিকে তনে পাঠাই দিয়।ছেন । যে সহাশক্তিশাপী প্রভু, স্বেচ্ছ।য় 

তদ্রূপ অশধ|রণ ক্ণেন এণং দেই আবণধারণ এন্যম।রে কার্যাযগুলি মিল কগিম। 

লণ, এবং যিনি কাহার ওপর ওম] কনেন না, ঠ।হাণ্রন্য ভয়করা গতীব কর্তা)। 

(টীঃ ২৯৯ ) এই জন্য মঞ্ঞ্রভু প্রঠাদেশ শহকারে মণাত্া হভগত দাউদ 

নবী ++ কে বলিয়।ছিশেন হে দাউদ 1 ভীষণ প্যদ্র পেখি॥| "যমন ভয় 

কর আমর পন্য শুদ্রূপ ভয় কাগঠে থাক, সংহ।র কপিঠে ণ্যদ্রকিছু 

মাত্র ইতভ্ততঃ করে ন। | ব্য।ঘ্রেণ নিকট অপরাধ না +গিলেও) সে তোমাকে 

সং।গ করিবে । অপরাপেপ শাস্তি তে, সে খংঠার করে ন। বরং ত।ছার 

অধম) প্রকৃতি ও ইচ্ছ।উ তহ]কে শিশ।শ কবিঠে গবাতত দেয়। বিনাশ ন। 

করিম। ছ।ড়িসু। দিলে, এ কণ| খুঝিও না যে, দয়। কণিম। বা কোন সম্পর্কর 

ভণ্য সে তোমাতে ছাড়িয়া ]দশ ,। বরং তোম।কে অপদার্প তুচ্ছ ভাবিয়।ই 

ছড়ি।। দিয়।ছে, হহাউ ৫'ঝ॥| লও । যাহ। হউক, তে বাক্তি মহ!প্রভুর এই 

স্বভ|ণ 'অণগঠ আছে গাচার পক্ষে নিভয় ৬পর। সম্ভণ পপ নহে। 

চীক ২৯৯ । আনাম জন ও বাণঞজ|লা কদেখিয়া ভর ক” কথাগ অথাকি? 

থিংস্ ওস্ত খা কে(খক্ষাণকর বপ্ধু দোখলে এবং তাহাদের ক্ষতিকর স্বভাবের গারচক় গাহগে 
লে!কে ভয় করে, [কন্ত “আদা করুণাম্য়' ঠিনি এমন দর়।লু যে কেহ অক্ঞাণ৩1 প্রযুক্ত 

[নজ্জের ক্ষতি কলে এ৭ং গশ্চাৎ অনুতপ্ত হহয়। তদ্বাপ কাযা ইইহতে বর৩ ১ইলে আলা দা 

কগয়। সে ক্ষতি পূণ ক্গিয়। তেন; এমন অবস্থায় আলাকে দেখয়া ভয় কগার অথ ফি? 
কথাটাব্ড়গুরুতগ। ইঙগার চপহ মানবের হ২কালের সখ ল্য এবং গরক্।লেপ আনন 
নম (পভঙগ কগিতোছ। 

অ্া। করণাময় ত৩1 ধখ সতা। [তান বব ওগততের ধঠ্েক পদকে স্বায় করুণ এ নিদশ৭ 

স্বপাপ হাজপাকরিস|ছেশ । খপ সমন্ত কব। তাড।প বিধিওদ্া নয়ন নত ইজ] খাকে | তান 

গ্রতে।ক পপ কঠকাপ ওএ ও ভগ যাস শ্রণান কাস হসন করিদাছেশ এবং ৩ৎদমু- 

ঈদের এ২তধ1% বেগে খখখগতেের অনুপ শ।ব। ও খটনা নব 1১ কার তছেন অথচ ৩ৎক।ণে 

[তন খমদেঃজন।|য় পৃ্ক্ পৃথক ক।খ্যে ভর ভিন অর্র শু বা সহক্র। শিযুঞ্ করেন «। 

ক্েেল একটা স২%. শগণ সথচ অন্চলিতাশক়ম' কসয়।ছেন ৩া২।তেহচ সমস্ত হ৫০৩ছে ও 

খট' ওহে । গে নিসন তা আহ যু. যাতে যে ওণ ও ভখযো।গঠা |পয়াছেন তাই |নতাস্তই 

কাজ ৭ [এব-কথলই বকণ বে না) কথ ঝা২৭8 জন) ছুহ এক্টী 1&1স্ত -নও9। 
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যম ] ১৯০৭ পিতা পু সা জ্হ 
' চি 

অন্তিম কালের ভয় ও ভগুসম্বন্ধে মহাজন উক্ষি-_ পাঠক ? 

জাণিয়] বখ -আন্তম কগে মনের আবস্থা কে।ন্ দিকে খকিপে-আ।ল।র 

দিকে থকিনসে কি অন। ধিকে যাইবে, এই ভয়ে ধর্মভীরু লেকের মধ্যে 

আ[পিক।ংশ লোক, অস্থি থকেন); কেননা মানখের মন এক অপশ্থ।য় 

অপরিণন্তিত ভবে খাকে না; তাহাগ উপর মৃ্যুর সম, বড় ফঠিন ব্যাকু- 

লত।র সময়) কেহই বাঁলতে পরে না যেঠিক প্র।ণ বাযু বাঙির হবার সময়ে, 

মন কেন আস্থা।য় ৭।কখে। এক জন জ্ঞানী, ব্যক্ত বালগাছেন--*'কোন 

বক্তিকে আমি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত আগ ধা]।নে এক ভবে মগ্ন পেখিণেও 

সে যর্ধি ক্ষণক|লের জন) আ|মা »ইতে প্রাচীরের অস্তবাশে যায় তবে তথান্ধ 

অ:ল।র ধনে অ|ছে বাণ অ।ম স।শী দিতে পারি না) কেনন। সনের 

আ'স্থ| পগকের মধ্যে ব্াঁলযায।ইতে পরে । আমি খাতে পাপিব ন।-কি 

ক।রখে _কি ভবে তাহ।র মনেদ অপস্থ। ববশিয়। গিমাছে |? অন্য এক জন 

গ|ধুজ্ঞানী বলিয়াছেন মে. যর্দ কে পিজ্ঞ।স| কর ধা।ন।গ।র হতণে বহি 

ইউবার ক।তলে, রধেশে, মৃত; ঘটলে মন আল্ল।র দিকে থকে, কি তথ 

ইইতে যা'ইম| খাস গৃ€১ প্রবেশ ক।ণে মৃত্া ঘটিলে মন আল।গ দিকে খাকে? 

ত্ত্তরে আমার বালতে হ*্ঘ| হ/_-ধ)|ন|গ|ফের ঘরে মৃতু ঘটিলে মন 

আল্লার পিকে থকে পরে, কিন্ক গৃহের দ্বার পধাস্ত ষাভতে মণের সে ভ।ব্ 

টিক ক নাসন্দেৎ। মখত্। আ] দরদ, শপথ পুর্ব বাণসাছেন,--"নৃতার 

সময়ে ঈম।ন হ|র।ইগ] যাইতে পরে এই ভগ »হতে কেহই [দাশ্চস্ত হইতে 

প।গে না।! মধাত্ম। মৎগ। তুম্তরী খাণয়াছেন-- অন্তিম ক।ণে আল্লার 

য[হ১৬ে--আগ্ির মথে।) দর্থ। ক গব।গ শান্ত এও; অশোক ও তি [বকাএ কিক গণ দেওস। 
হই৭]হ; আব।র তা ১০৬৪৭ মংযুগ্ত' ইলে [শবব!।প৬ হইবাপ উপাযো(খ৬1ও আছে ! 

আগ) লব করুণাপ এক [(নিদশণ। ডং4 সাইাযে। লো ০৯ আপ কখন কগে অন্ধকারে 

আলে। .ল(.১ হাগুন আদি কল চাগ।হয়া *৬ ক।য। নির্বাহ কে ৬ পেহ অঘদ মধে। 

পখত্র ধম্মগ্রন্থ »। শিপ্া,ণ শিশু শাঙ্ষাপ্ত ইচলে তৃণ কা10৭ পায় ৮খ। ধহদ খাকে। আগ 

কহ179ও গ্রাঠ সম্মান বা ১৩1 কাঝয়। পির দহপশাওি গোপণ করে পা) ধল কথ, 

অগ্নি লবদদাঃ আপার দত্ত ৬ণ ও শা শ্রক।শ +1গতেছে কথন ক ০৮ পিযখ লভবণ কি 

শা) প্র একার গগণাধহএী চন্দ্র সুয্যাধ জে]।৬্ক এবং আকাশ মওলছ মেখে? কথ 

ভ]বয়।দেস। দক্লই,।,দ [৭ €৭ ও এ তগাগজ সপ অটল শিয্ম অয সঙ 
ফাজে খ।ট[হ০৬ছে--০+ৎহ কঙব) কাখে। ৬০ ঘট।দ শা। বগক। তেজ »:যোগে 

গলর। জল ই4 এবং জলা তেজ ঞ৬!বে বাদ্প হহয। ডড়র। যয়। গ্র১৩ তেজ শাখিলে বাপ 
সে (গে ডি উঠ। বাস্প.শতগ ইহলে পুপরায় জল এবং জল শীতল হইলে পুণববার বরফ 
হর। জগ শী৬গ ৬ উষ্ণ হহবঝ15 কালে ৬৬% অবস্থাতে ও হার শা ৩প বুদ্ছি হয়| এ সমস্তহ 

৮15 আদ ৬৭ ৬ ৬৭১৭((%৩11 4 ৬% 2৯ ৩১৪ ক৬ক ৩৬,৮৭০ ০০) সবব্ধ। গে [খয়। 

১৬৭ 



সস্মাদ্ভাগা স্স্পল্প ফন্ট ১৪০৮ [ তৃতীয় পরিচ্ছেজ 
০, 

ধ্যান ভঙ্গ হতে পারে এবং অন্য চিত্ত। মনে উদয় হইতে পারে এই ভরে 

ছিন্দীক্গণ সর্্ঘদাই ভীত” মহাত্ম। মুফি্।ন সুগী আসন মৃত্যু সময়ে অধীর 
সবে রোদন করিতে ছিলেন । লোকে প্রবেধ দিয়! বলিতেছ্িল--“আপনি 

কেন রোদন ফরিতেছেন? আল্লার অনুগ্রহ, পাপ অপেক্ষা বুহৎ।” তিনি 

ঘণিয়াছিলেন -''যদদি বুঝিত পারিত।ম যে আমি একমাত্র আল্লার ধ্যান 

লই! মরিতে পাবিষ, বে পর্বত প্রমাণ পাপ থাকিলেও আমার কিছু মাত্র 

ভয় ছিল না” এক জন জ্ঞানী লোক মৃত্যুর অগ্রে কিছুধন কোন বন্ধুর 

হস্তে সমর্পন পৃর্ব্ষ এই চরম অভিপ্র।ম করিয়! বলিয়াছিলেন যে,_মৃত্যু 

সময়ে বদি আমি ঈমানের সহিত য|ইতে পরি, তবে অমুক অমুক চি 
পেশিতে পাইবে । তর্দরূপ চিহ্ দেখিলে আমার এই ত্যক্ত ধনত্বার। বাদাম 

ও মিছরী ক্রয় করতঃ বাদাম শ।স ও মিছরী শহবের বালক বৃন্দকে 

€ভোজনর্থ বিতরণ করিবে এবং নলিসে ইঠ1 অমুক ব্যক্তির 'অস্তেছটি উত্সব) 

যেহেতু সে ঈমানের সঠিত মনিতে পারিয়াছে। আর যদি মৃতু সময়ে 

সে চিহ্ন দেখিতে না পাও, তবে লোকদিগকে বলিয়া দিও) কে যেন 

আমার জানাজ। নম! না পড়ে। স্বৃত্যুর পরেও যেন আমার লাধুা 

প্রদর্শন দ্ব।র। অপরকে প্রতারণ| করা না হয় এবং আমি কপটী না তই। 

মহাত্ব! তস.তরী বলিয়াছেন “শিষ্য মুরীদ্গণের পক্ষে পাপে পতিত হইবার 

ভয় খ।কে, কিন্ত চক্ষুত্মান্ মোর্শেদ্গণের পক্ষে কাফের হইবার ভয় বর্তম(ন।” 

মহাত্া। আবু উয়াজীদ পোন্তামী বলিয়াছেন_-“'আমি মসজেদে যাইতে দাড়া 

ইউব।র কালে অ।মার স্বন্ধে টেপা ঝুল।ন দেখিতে পাই; অর্থাৎ ভয়, হয় কি 
এপাশ শা শশপ পাস ১পশস্প আপা পাশপাশি এশা 

শুনিয়া জানিয়। লইয়াছে এবং তাঞার জবার কত কার্য উদ্ধার করিয়। লইতেছে। বাচ্পের 
গমন শক্তি জানিতে পায় বুদ্ধি গ্রভাষে ইঞ্জিন কল প্রন্তত করিয়া ফেল ষ্টীমার 
চলাইতেছে। বরক্ষের আরম্তন বৃদ্ধির তথ্য আবিদ্ধীত হওয়াতে শীত প্রধান দেশে ভূমি 
কর্যণের নৃতন পদ্ধতি অবলঘ্িত হইয়াছে এবং পাঠাড় পর্বত বিদীর্ণ করিতেছে । তেজ 
শ্পশইলে ধাতু গলে এবং তাহাকে পিটিলে পাত ও টানিলে তাঁর হয়; এই লতা আবিষ্কার 
ক্ষরাতে লোকে ধাতু হইডভে কত বাবহারোপযোগী জ্রব্য প্রশ্তব্গ করিতেছে । একাধিক 

শদাথের সংযোগে কত অ।শ্চর্য। রালার়ণিক পদার্থ উৎপন্র হইতেছে। তৎসযুদয়ের গুণ ও 

স্উপঘোগিতাও অটল । নে গুলি করুণাময়ের প্রদত্ত অটল নিম রক্ষাকর্পিতেছে। পারা ও 
খান্ধকের লাধারণ মিশ্রণে কৃষ্ণ বর্ণ কজ্জলী, অগ্নাত্বাপে লোহি * বর্ণ চিঙ্গুল হয়.লোঁহ ওগব্ধকে 
হ্বীয়াকম এবং তা ও গন্ধকে তৃতিয়! হয়, তাছাদের গুণ ওউপযোগ্সিতা সৃষ্টিকর্তীই তৎসমুদয়ের 
অধো স্থাপন করিয়াছেন এসং জহাদের গুণও পৃথক পৃথক কারয়াছেন | বাঁতা ছউক, আল্লার 

বিধিবদ্ধ নিয়ম মত পদার্থগুলি ব্ানহায় করিলে সফল এবং নিঘমের বিপরাত ব্যবন্কারে কুফল 
উৎপত্র হয় ।'থাদা ও উষধায় পদ্দাথ মধধ্য, দেহ গঠন ও পোষণের উপযোগিতা দেওয়া হুইঝাছে, 

কিন্ত (বধের যধ্যে রক্ত জদাট করিবার ও দচারণ বন্ধ করিবার ক্ষমতা দেওয়। হইয়াছে, 

১৬৮ অনি 



ভয় 1 ১৪০৯ ”- সপল্লিভ্রাঞ্ পু দ্য ব্রা 

রা ই 
কিজানি মছজেদে মানার পরিবর্তে মন্দিরে গিয়। প্রবেশ করি ; প্রত্যহ 

পাচব।র আমার মনের অবস্থ| এইরূপ হয়।'” মহত্ব! হজরৎ ঈস! নবী /৫ 

স্বীয় ধর্ম বন্ধু দিগকে বলিয়|ছিলেন--'ততোঁমরা পাপ হইতে ভয় করিয়। থাক 

কিন্তু পয়গন্বরের দল আমর! কে।ফর (নাস্তিকত।) হইতে ভয় করি ।” এক 

পঞ্পগঞ্ধর ছ।ছ্ব বু বৎসর ধরিয়। অন্ন বস্ত্রের দারুণ কষ্টে অবদ্ধ ছিতেন। 

দ্রঃথে জজ্জরিত হইয়া! রোদন করিয়াছিলেন। গ্রত্যাদেশ আসিয়াছিল--দেখ, 

তো।ম।র হৃদ অ।মি নাস্তিকতা হইতে রক্ষ/! করিতেছি, তুমি কি তাহাতে 

সন্থ্ট নও । তুমি পুনরা॥ সংস।র চাহিতেছ? পর়গন্থর মহে!দয় লজ্জিত 

হ্টয়। নিবেদন করিয়াছিলেন)--'ছে দয়াময়! আমি নিতান্ত. লজ্জিত ও 

অনুতপ্ত হইল!ম।' ইহা বলিয়া স্বীয় মুখে ও মন্তকে ধূলী মাখিলেন এবং আলল।র 

বিধ।ন সনস্তে।ষের সহিত গ্রহণ করিলেন। আস্তিম কালে মুতুয সময়ে যাহদের 

মন আলার দিকে না থ।কিয়। অন্য বিষগ়ে ধাবিত হয়, তাহাদের মধ্যে 

তংপৃর্সেই কতকগুলি চি গ্রকাশ পায়। সেই চিহ্নগুলির মধ্যে ' একটা 

হততেছে, (51053 কপটতা । মছ।ঝ্ম। ছাহাব।গণ শ্বভ।বের কপটতার জন্য 

বড় ভষু করিতেন।" মহাত্স। হাছন ব্ছরী বলিমছেন-_-“অ।মার মনে 

কপটত।| নাই, ই যদি বুঝিতে পারিতাম, তবে সেই অকপট স্বভাবের 

বিনিময়ে, 'অমস্ত বিশ্ব জগতের পন সম্পতি অমি অকাতরে বিক্রয় করিতে 

গারিত।ম 1” তিনি আরও বপিয়াছেন-_-“অস্তর বাহিরে ও মনে মুথে পার্থকা 

5ওয়| কপটন!র শান্তগত।" 

অন্তিম কালে সচরাচর ঈমান নষ্ট হইবার কারণ-_দবিদিধ | 

3.১) 7১ (খাতেমা ) পরিপাম-ভয় বুঝ।ইতে আরও ছুই এক কথ! বলা 

আবশ্যক । আল্লার সন্বক্গে যেসকল জ্ঞান ও বিশ্ব।স (ঈম।ন ) উপার্জন 

করন: হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া র|খিতে হয়) তাহ যুতার গগ্গোলে লোপ 

পাইতে পারে, এই ভয়ে জ্ঞঞনী লে।কের! সব্ধদ। ত্রস্ত থাকেন । মেসকল 

স্থতরাং রক্তের সঙ্গে বিষ যে।গ +রলে প্রাণগানি ঘটে | এ সমণ্তডই ঘটন। দৃষ্টি যোগ্য জড় 

পদার্থের মধ ঘটে বলিয়। সকল লোক পরীক্ষা! পযাবেক্খণে জানিতে পারে । ৃ 

মানব দেহ জড় পদাথ এবং উহার মধ অসংখ্য পার্থিব সামগ্রী থাকিলেও উহার সঙ্গে 
অজড় আসা অবস্থত আছে বলিয়া জড়ে ও অজড়ে মিলিত হইয়া রহিষ্নাছে এবং ওজ্ন্য 

উভয়ের মধো এক আশ্চধ্য সম্বন্ধ স্বাপি ভইয্পশছে--একের গুণ বা! ক্রিয়। ঘেমন নিজের সধ্যে 

প্রকাশ পার তদ্রূপ পরের মধে]ও প্রকাশ পাইতেছে। এই গন্য দেহ পীড়িত হইলে মন 

নিস্তেজ হত। ফল কথা, মানবদেহে কোন জড় ব1 অজড শক্তি কোন ক্রমেই ব্যর্থ হইতেছে 

না । বিধ তক্ষণে শারীরিক দুর্বলত। ও অবসাদ উৎপন্ন হন্'এবং পদ্ধিশেষে মৃত্যু ঘটে অর্থাৎ 

২. ১৬৯ 
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চা 
কারণে উহ! লেগ পায়, তাহ! বড় হূর্পগ্য--তৎসমুদয়ের কারণ পূর্বে 

কিছুতেই চিনিভে পার! যয না) এ সকল তুর্পক্য কাণগুলির মধ্যে থে 

ঘুইটী প্রধান ক।রণে সচর!চর ঈমান নষ্ট হইয়া থাকে তাহার প্রথম এই 

প্রকার যথা--বিষ্ুদ্ধ শিশ্বা!স আ।নের সঙ্গে সঙ্গে যি কেহ পর়গন্বরগণের 

আননুমে।দিত কোন নব (নেদীৎ) কাধ্য বা অসঙ্গত বিশ্বাস অনলম্বন করতঃ 

জীবন ধাপন করিতে থাকে, অগচ তদ্রূপ কার্প ও বিশ্বাসকে কখনও অন্য।য় 

ঝলিম! মনে ন! করে, তবে মুত্যু উপস্থিত হইলে ভয়তো৷ তার সম্মুখে মহা প্র 

সেই অসঙগত কার্য বাধিশ্বাসের অন্তর্গত ক্রটীপ্রক।শ করিয়। দেখ।ইতে 

পারেন। দেই ক্রুটী দর্শনে, নে বাকি গ্রকত শিশুদ্ধ বিশ।সের প্রতিও সন্দিদ্ক 

হইতে পারে । তদ্রূপ বিপত্তি ঘটিলে বিশুদ্ধ বিশ্বাস-জানের হ্ৈধ্য বিচলিত হয় 

এবং সেই সন্দিগ্ধ অণস্থ!য় সুড়া ঘটিলে বিশুদ্ব-বশ্বষস লেপ পান্ন। পদনগম্বর- 

গণের অনছুমে|দিত নব ( বেদীৎ ) কয ঘাহ।র। করে, এই কারণে তাচাদের 

সৃতযুক।লে ঈমান নষ্ট হইবার অধিক সম্তাবন। ঘটে তদ্রূপ অসঙ্গত-কার্যয- 

কারী নব-বিশখব।স-অবলম্বী লে।কের সহিত যাত।র। ধর্মের কথা লইউয়। তর্ক 

বিতর্ক করে, তাহ।র| শ্বমং পরহেজগ।র ব1 সাধু হইলেও মুত্যু সময়ে ও 
কারণে তাহাদের ও ঈম।ন নষ্ট হইতে পারে; কিন্তঘে সকল সরল লে।ক 

যুক্তি ও তর্কের ফেরে পড়িয়। হয়রান হইতে চায়না; কেবল কোরআন 

ও হদীছের পবিজ্র সরল উপদেশ মত কার্ধ্য করিম! চলে, তাত।রা মৃত্যুর 

গগ্ডগোলে ঈমান ন| হ|র।ইরা পরকালে অঙ্গত ঈম।ন লইয়! পার হইতে 

পারিবে । এট করণে চা হজরৎ রম্থুল রি বলিয়।ছেন-__ 

১৪ ] ১ রি এ টি ] চি ০৫ (521০ 

ডিঠে ॥ » 

4.1] ] 4__ 5) ] 
্প 

খবুদ্ধ রমণীর ধর্ম অবলম্বন করা তেম।দের কর্তন্য। বেহেশতের অধিকাংশ 

লোক, সাদ সিণে 'আল।' তোল! লোক শ্রেণী (ভ৯তে গৃহীত হইবে )।” 

দেহ ছইতেন্াস্মা বিচ্ছিন্ন হইম। পড়ে। আগার শ্রচণে ক্ষণ নিত হর এবং সঙ্গে সঙ্গে যায় 
বল ও স্ফর্তি স।দে তাহার ফলে মনেও প্রসন্নহ আনিয়। দেয় ।অজড়-শক্তি কেধ) অড়গ্গ মনে 
উদর হলে চক্ষু ও বদন যণ্ডগ ঘে আরক্তি বর্ণ ধারণ করে তাহা সকলেই জানে ; কিন্ত 
উদ! আত্মার মধ্যে যেকি প্রকার পারবন্ধন ও কক্ষে আনয়ন করে গাহ। আমরা দেখিতে 

গাই না, পয়গন্রগণ তাছ। হলর মত দেখিতে পাইর। মানবছাতিকে জন্যার ফে।ধ করিতে 

পথ 
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ব।ছ! হউক, এই কারণে পূর্ব কালের জ।নী লোকের! তর্ক বিতর্ক দ্বার] 
কর্তণ্য নির্ণয়ে নিষেধ করিয়।ছেন। ত।হ।র| বিলক্ষণ বুঝিপ্।ছিলেন যে_-ৰে 

সকল লোক তক বিতর্ক দ্ব।র। কর্তগ্য নির্ণয়ে যায়, তাহার! ঘতই বিচক্ষণ 

হউক না কেন, পয়গন্ধরগণের অন্থমে।দিত নহে এমন কোন না কে।ননুতন 

(বেদীৎ) কার্যাকে তাচ।র! কর্তপ্য মনে করিতে পরে । মৃত্য ক।লে ঈমান 
(বিশ্বাস জ।ন ) হ।গাইব।র দ্বিতীয় কারণ হইতেছে--অপরিপন্ধ দুর্বল 
জন এবং তাছ।র উপর সংস।র আসক্তি প্রবল ও খোদা-প্রীতি হুর্দল 

হওয়!; এরূপ অবস্থ।য় মৃত্যু উপস্থি হইলে বুঝিতে পর! যায় সাংসাগিক 

ভ।লব।সার সমস্ত বস্তু ক্রমে ক।ডিম। লওয়! হটত্ডেছে এবং সংস।র হইতে জোর 

জবরাস্তীর সঠ্তি এমন স্থ।নে লওয়। হইতেছে, যেখ।নে বাইতে তাহু।দের মন 

চা না; তখন মনমধ্যে এক প্রকার অশন্তষ্টি অ।পন! অ।পনি আনিয়া 

উপস্থিত হুন্ন, এবং অল।র প্রতি যে দুর্বল ভ।লবাস]| টুকু ছিল তাহ! লুক।ইয়! 

যয়। মনে কর, কেন ব্যক্তি শ্বীয় সম্ভ।নকে ত।গব।নে বটে, কিন্তু ৬ৎক!লে 

অ|রও কশকগুণি ভম্কস্থিত বস্তকে অধিক ভালব।মিয়। থ।কে। এমন 

অবন্থ।ঘ সেই সম্ত।ন ঘাদ ত|হ।র হস্ত হতে প্রিয়তম বস্তগুলি কাড়ি লইতে 

উদ্যত হুয়, তবে পেব্যক্তি নিশ্চয়ই সম্ত।নের গ্রতি অসন্ভ্ হইবে? পুর্বে 
সন্তানের প্রতি ঘে এক্টুকু ভ।লবল! ছিল, ত।হ| শোপ প।ইবে। 

এই ক।রণে, ধর্ম যুদ্ধে হত শহীদ লে।কের ভাগ্যে অতীব উন্নত অবস্থ। 
লাভ হইয়! খ।কে, ভ।ছ।র] সংস।র ও সংমরস্থ সমুদর 
প্রির-পদার্থ মন হইতে দুর করতঃ একম।আ আল্লার 

গ্রতি ভালবাস।র পূর্ণ উচ্ছাস হাদয়ে লইয়া যুদ্ধে 
লিপ্ত হন এবং মৃতু/ুর জনা সম্পূর্ণ প্রস্তত হটয়। থ।ফেন। ঠিক সেই উচ্ছ!সের 
ম্যে মৃত ঘটিলে আল্ল।র প্রতি ভ।লব।সা ল্টরা পরকালে গার হইয়া য।ঈতে 

শহীদের যুক্তির 
কারণ 

নিষেধ করিরাছেন | লোভও অঞ্ড় পদাথ বটে কত্ত ভন্দ্িগ-গ্রতী জড় পনাথের সঙ্গে 
দরশন।দি ইন্ডিয়ের সংযোগে, অজড় হাদর মণে। উ€!1 উৎপন্ন হয় ; গরে উঠার সঙ্গে যে 

ইন্তিয়ের ননম্বদ্ধ আছে ৩াঞ।কে উহা ভে[গের জন্য ভত্তেজিত করে । যপাস্ষনোহর মিঠাই 

দশনে ভোঞন-লোভ উৎপন্ন হর । লেই লোভ উদর চিহ্ব] প্রভৃতি এক দল অঙ্গ গ্রত্যঙকে 
ভোজনের জনা উত্তেঞিত কিয়! তুলেএবং হত্ত প্দাাদকে উৎ1 নাগ্রগ পূর্বক মুখে অনয! 
দিকে আদেশ করে। লে।ভের আদেশে অপরিমিত মিঠাই ভক্ষণ কর্গিলে অজর্ণ অগ্রিষান্দয 

কৃষি প্রভৃ'৬ শাগারিক রোগ যেমন উৎপন্্র হয় তেমনই আয্মারও কষা কণিয়! থাকে। 

শারীরিক ক্ষতি সকলেই দেখিতে পার কিন্ত আত্ম।র ক্ষতি গরগন্বর লোক কির অপরে দেখিতে 
পান ন। অপর পক্ষে, লোতের আদেশ আগ্রা) পুন্যক ক্র মাত্র ক্ষুপ। নিবারণের জনা 
আন্স পরিহিত নিঠাই ভক্ষণে যেমন শারীিক পাড়। হয়না তদ্রুপ আত্মার কোন ক্ষতি 

১৭৯ 
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পারেন সুতর।ং সৌভ!গ্যের উন্লত অ।সন গ্র।ণ্ত হন। মানব মন কিন্তু সর্ব্বদ। 

প্রেমের সে পুর্ণ উচ্ছণসের উপর এক ভাবে স্থির খাঁকিতে পারে ন।--সে 

ভাব শীঘ্রই পরিবত্তিত হয়। 

আল্লার প্রতি প্রবল প্রেমের পরিণাম। যাহা হউক, ধাহার 
হৃদয়ে আল্লার গ্রতি প্রেম, অন্যান্য পদার্থের ভ।লব।স। অপেক্ষ। বলব।নঃ ইত। 

অতীব সম্ভব যেতী।ভাকে আল! সংসারের দিকে ছাড়িয়া না পিয়। নিজের 

দিকে আকর্ষণ করিয়। লইবেন । এই বপ লে।কের ভাগ্যে, মৃত্যু কালে 
আল্লার পান ও চিস্ত। নিরাপদে অক্ষু্ থাকিতে পারে। তাহারা মৃত্যুকে 

্বীয় প্রি্তমের সহিত মিলিত হটব।র উপ।য় মনে করিয়া পুলকিত হন, কিন্ত 

সত্যকে কখনই অপ্রিয় ব| কষ্টদায়ক মনে করেন ন।। আল্ল।র প্রেম স্ঠাহাদের 

হাদয়ে উত্তরে।হর বুদ্ধি পায়, এনং সংসারের আসক্তি ক্রমশ: হ।স পাইতে 

পাইতে শেষে লুপ হইয়| ষ।য়। উভ্!কে পরিণাম-মগলের শুভ চিহ্ন বল। ষায়। 

পরিণীমভয় হইতে মুক্তি ল।ভের জন্য কর্তব্য । যে ব্যক্তি 
পরিণ।ম-ভয় হইতে নির।পদ হইতে ইচ্ছা করে, তাভ।কে পয়গন্বরগণের 

অপ্রিয় সর্ধবিধ নব (বেদীং) কার্ষের ত্রিপীম| হটতে দূরে থ।ক। কণ্তব্য এবং 

কোর্নীন ও হদীছের কথ সর্বন্তঃকরূণে ম(নিয়। লওয়। উচিত, তন্মধ্যস্থ 

যেকথার অর্থ 'ও পরিচয় সুন্দর মত বুঝিতে পার। যায়, তাত প্র।ণপণে 

শক্ত করিয়। ধরিতে হয় 'এবং মেগুলি বুঝিতে পর! ন! যায়, তাহ।ও সত্য 

বলিয়! স্বীকার করিয়! লইতে হয় । যাহা হউক, কোর্আন ও তদীছের কথ! 
সমস্তই অভ্রস্ত সত্য বলিয়া জ।নিবে এবং সর্বদ1 এইরূপ চেষ্ট। করিবে যেন 

'আলার প্রেম হৃদয়ে উত্তরে।তর বৃদ্ধি ভগ] গ্রবল তইয়। উঠে ও সংসার-গ্রেম 

ক্রমশঃ 'দুর্ববল হয়া যাঁয়। সংসারাসন্তি দর্বল করিতে ভইলে ধর্মনীতি 
(শরীকৎ) প্রদর্শিত বিধানগুলি যথাযণ পালন করিতে হয় কদাচ দন্মনীতির 
সীমা লঙ্ঘন করিতে হয় না। ধর্ম নীতির বিধ।ন মানিয়া চলিন!র অভাস 

সপন 

করে না। এইরাপ- দুর্বালের প্রতি অতা।চার. নরন্ৃতা1, চুরী, বাভি6।র, মিথা! কথন, 
অঙ্গিকার ভঙ্গ, পরনিন্দ। প্রভৃতি কাধ্য কপিলে দেঠে্ট কোন কোঁন অবয়ব বিশেষের কিছু 

কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার ভয়ানক ক্ষতি হইয়। থ।কে | মে সমস্ত ক্ষতি 

আমাদের ন্যায় সাধারণ লোক স্পষ্ট দেখিতে বা বুঝিতে পায়ে না-কেবল পরগম্ববগণই 
প্রতাক্ষ দেখিতে গান। আকাশ পাভাল্থ জড় ও অঙ্জড পদার্থগুলিব মধো কোন্ পদার্থে 
হৃষ্টিকর্ত। কি গুণ ও উপযোগিত। যেগ করিল দিয়াছেন, সমস্তই তিনি পরগন্বর দিগকে 

দেখাইয়া দিক্লাছেন । সেউ সমস্ত পদার্থ মানবের সঠিভ কি লম্বদ্ধ রাখে এনং মানবাত্াতে 

কিরূপ ছিত ও ক্ষতি যোগ করিয়। দেয় তৎগমুদয় পর়গম্বরগণঃ সৃষ্টিকর্তার নিকট হইতে সম্যক 

রূপে শিক্ষ। গাইল ও জানিয়্। মানবের কর্তবা-পথ নিদ্ধারণ ও প্রদশন কনিক্াছেন। লে 
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ভয়) | ১৪১৩ *শন্তিপ্রাঞ্া গু তি আর 

ঢং 
করিলে সাংস।রিক অভার ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হইয়। অ।সে; সুতর।ং সংনারের 

প্রতি মনের ট।ন ক্রমশঃ দুর্বল হইয়! পড়ে, আল্লার প্রতি প্রেম বর্ধিত 

হইতে থাকে, সর্বদ| আল্ল।র ধ্যান ও চিস্তনে নিযুক্ত থ।কিতে ইচ্ছা জম্মে, 

স।ধু লে।কের সহবাস ভাল ল।গে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক লোকের সংসর্গ 

তিক্ত বোধ হইতে আরম্ত হয়। সংস।রের গ্রতি ভ।লবাস৷ মনে প্রবল 

থাকিলে মৃত্যুক!গে বিশ্বাস-জ্ঞ।ন (ঈমান) নষ্ট হইবার প্রবল সম্ভ।বন। থাকে। 
এই জন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন_-“যদি পিতা, পুত্র ধন সম্পত্তি এবং য|হা কিছু 

তোম।র নিকট আছে, তৎসমুদয়কে অলী অপেক্ষ] অধিক ভালব!স তবে 

জানিয়।রাধ আ।ল।র 'আদেশ' আসিতেছে , তাহার অদেশ না অ।স। পর্যন্ত 

অপেক্ষ। কর।” (১* পারা । স্রা-তওব। ৩রোকু)। 
ন ০ ্ & ০ 9১৮ ॥5 ড্র ০৭ 
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“ঘআ্প!র আদেশ ন। আস। পর্যন্ত 'অপেক্ষা কর।” (উপরে উহার বিস্তৃত 
অথ দেওয়া গেল)। 

ধর্মজীবনপথে 'উদ্িত ভাব ব। গুণাবলীর ক্রমবিকাশের 
ধার1। পাঠক ! জানি রাখ ধর্ম জীণনের পথে যে সকল উচ্চ উচ্চ স্থানে 

আরোহণ করিতে হয়, তৎসমুদয়ের গ্রথমটী ৬১৪3 ( ইয়াকীন ) ঞ্রব 

বিশ্বাস ও ১ )-৯০ (মারেফৎ) বিশুদ্ধ ও পুর্ণ জ্ঞ/ন। বিশুদ্ধ জ্ঞান 

হইতে ভয় উৎপন্ন হয় এবং সেই ভয় হইতে ০) (জোহদ )পাপ শিরতি 

১ ধৈর্য ও 4 9) অ্পথে গ্রতা।ণর্ভন' লাভ হয়। আনার “পাপ 
বিরতি' ও ল্থপথে প্রত্যানর্ঘন' হইতে (০১০ | শুদ-সর্যল জন্মে এবং 

আল্ল।র ধা।নে সর্ধদা নিমগ্ন থ।কিব।র স্যে।গ ঘটে। ইভা ভইতে “প্রেম 

জন্মে। এই প্রেমই মনন মনের সর্বোনত ও সর্ব শেষ্ট “অবস্থা । এই 

“অবস্থার মধোই ৮) (রেজ।) সন্ধষ্টি +%1) ( তছ.লীম ) বশত! এবং 
(8 ৯- (শওক ) অন্ুরাগ- এই ভ্রিপিধ 'অপস্থ। আছে; এই তিনটী 

পথনকেপের নায় হশ্ম ও ক্ষুপধারের নায় ভক্ষণ একটুকু দক্ষিণে বা বামে সরিলে কিন্বা 
কিছু এদিকে ওদিকে নড়িলে 'অক উতব্যের' মধ্যে পড়িতে হয এবং দেহের ও আল্মার় ক্ষতি 

উৎপন্ন ছয়। 
এই দার্শনিক কথাঁটী বুঝ[ইতে দুই একটা দৃষ্টান্ত দেয়৷ যাইতেছে। দেশ--অন্ন-বাঞন 

রদ্ধনে অগির উত্তাপ আবশাক; কিন্ত শ্িতান্ত বৃহ তাপে তাহা সুপিদ্ধ ছয়না আবার 

প্রচণ্ড তাগে পুড়িকযায়। ধাম ধরণের তাগই ছিত কর। তবেই দেখ, অগ্ন হালাইবার 
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শপৌজ্ঞাগ) স্পস্ণ্ননি। ১৪১৪ [ তৃতীয় পরিয়ে 
টি ই 

উক্ত “প্রেমের'উ অন্তর্গত। (৯৯: ধন শিশ্বাঠস ও পূর্ণ জানেয় পয়্েই 

“ভয়কে সৌভাগোর স্পর্মমণি বল। যায়) যেসকল ভ।ব বাগুণ? ভঙ্গের 

পশ্চাতে আস্তুরে আপিভূত্তি ১য়, ততপমুদয় ভয়-শুন্য মনে প্রকাশ পায় ন1। 

ভক্ম মনে জাগাইবার ত্রিবিধ উপায়-_"'ভয়”' ভিন উপরে লাভ 
কর! বায়) ১। পূর্ণ পরিচয় জ।ন। ২। ধর্ম ভীরু লে।কের সংসর্গ । 

৩ । তদ্রূপ লোকের জীবন চিত পাঠ। 

প্রথম উপায়-ম।নন যখন নিজের ও কৃষ্টি কর্ত।র পুর্ণ পরিচয় পায়, 

তখন ভয় আপন! আপনি তাশ।র মনে জন্মে। দেখ, যেব্যক্তি ব্যস কর্তৃক 

আরক্র।স্ত ভইয়।ছে এনং উহাকে বার বলিয়া সুস্পষ্ট চিনিতে প।রিয়ছে, 

তভাকে ব্যাদ্র-ভয় শিক্ষ। দিপার আর কে!ন উপায় অপলগ্বন করিতে হয় না । 

বরং আপন অ।পনি তর সর্ব শরীর ব)।দ্বু ভয়ে জঞ্জরিত হইয়া উঠে। 

ষে ব্যক্তি বিশ্বপতিষক্ষে পূর্ণ প্রতাপ শ।লী, অপ্রতিতত ক্গমত।বান ও সম্পূর্ণ 

নিম্মুক্ত বালয়। বুঝিতে প।বিয়ছে এসং ৩ৎসলে নজের অসহ।য়তা! হুর্বলতা 

শুনার মতর্জ।নিতে পরিয়।ছে, সে ব্যক্তি উক্ত ব্যান্ত্ক্রান্্ লে।কের ন্যায় 

থরথরি কম্পিত ওত্রস্ত ন| হইয়া থাকিতে পাবে না । আল্লকে সম্পূর্ণ চেনা 

ও নিজের অসগ।য়ত। জ।ন] তে। দূরের কথ।, যেন্যক্তি আল্প।র বিধিবদ্ধ 

নিমমের ধরণ ম।ত্র জ।নিতে পারিয়।ছে, অগনা শেষ বিচ।রের দিন পর্ধান্ত 

যাহ। ব!চা ঘটিবে, তাহ।র অ।দেশ খিনি অগ্রেই দিয়। র।খিয়।ছেন। এই কথা 

যেনিশ্বংস করিয়।ছে অথলা কতকগুপি লে।কের অদৃষ্টে বিন। ক।রণে সৌভ।গ্য 

বা ছুর্ভ।গ্য লিপিবদ্ধ কররয়।ছেন, ত|হ|র ইতর বিশেষ কিছুতেই হইবে না; 

সুধু এই কথ।টী যে ব্যক্ষি বুঝিতে পারিয়ছে, সে বাক্তি ভয়ত্রন্ত ন! হটয়। 

থাকিতে পারে না। মভাপুকষ গজরৎ রসুল 2 বলির়।ছেন--“এক 

দিন মহ।ত্ম। হজরত মুছ। নবী /+০ মভাত্মা হজরত আদম নবী *০ এর সছ্তি 

তর্ক ক।লে বলিয়।ছিলেন_'মহ। পভ আপনাকে পেছেশ তে স্থ।ন দিয়াছি'লন; 
একটী মশা “ম্থ। পাছে | ক্ষুধাও অগ্র সদৃশ; শ্ুধপ ভেলের উপর পাগামত মন স্।গিত 
হইলে পরিপাক ততত। রত্তরূপে দেহের পোষণ ও বন্ধন কবে, কিন্ত একেলারে্ অন্ন না দিলে 

দেওস্ব রস পত্তাদি ধাড় পুড়িযা যার তাচাতে শণার শার্প ও আত্মা! নিরান্ন্দ ১ইর। গড়ে। 
গক্ষান্তুয়ে অতাধিক অন্র চাপাইজা দিলে কুধা কপ অগ্নি ।শবব।পিত ভইরা] যাল এব" গ্হরাজে 
মানা [বহশুল ঘটে; তৎসঙ্গে আত্মারও প্রচুর ক্ষটি হয়। ুষ্রাং আহ!র গ্র্ছণরও এক্টী 
মধ্যপথ আছে; তাহাই হি্চকর | একেবাগে আহঙ৭ পিত।গ ও আতিরিক্র স্ডো্ন উভয়ই 

আ্তিকর। মধাপথের সীম নিদ্ধ(রণ কর] আমাদের পক্ষে কঠিন, কিন্তু পর়গন্থরগণ ও 

অভিজ্ঞ চিিৎমকগণ আমাদের জন্য তাহা দেখাই দিয়াছেন | ভাকারা আমাদের 
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ক ] ১৪৯৫ পল্পিআন্ণ পৃস্তজ্ব 
রই 

এবং এমন এসন সুবিপাঁও দিয়াছিলেন ; তবে কেন আপনি তীতার আদেশ 

কজ্ঘন করিয়! পাপ করিক।ছিলেন এবং তৎসঙ্গে অ।ম।দিগকে ও বিপদে জড়িত 

করগ্লিতেন?' ইহ! শুনিয়। তিনি দিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন_ “হে মুছা! ল্টির 

প্রারস্তে অস।র অদৃষ্টে তদুরূপ বিপান লিখিত হইয়াছিল কিনা? হজরৎ 

মৃছা /*০ বলিলেন_'অণশ।ই হঈয়ছিল। হজরত আদম ০ পুনর।য় 

বিজ্ঞ।স। করিলেন _ আচ্ছা বল তো, আল্ল।র সেই আদেশ লঙ্ঘন করিলার 

অ।ম।র ক্ষমত। ছিল কি ন।?' হজরত মুছা 4 বলিলেন- “নাঃ সে ক্ষমতা 

আপনার ছিল না। 015৯ ৯০ ছি ১ | / 558 যাহ। হউক হজরৎ বসআদম 

৩ তর্কে হঙ্সরত মু! ০৮2 কে পরাস্ত করিয়াছিলেন ।”” 

ষে পরিচয়-জঞ।ন হইতে ভয় উতপক্গ হয়ঃ তাহ।র বত্বার আছে। হে 

বাকি সেই দ্বরের ষত অশিক খুলিতে পারিধাছেন, তিনি তত শ্রেষ্ঠ 9) টি 

চ্ষুত্মান্ হতে পারেন সুহর।ং তিনি তত অধিক তয় পাইয়া খাকেন। তদীছ 

শরীফে উক্ত হয়ছে মে-এক দিন মহাপুরুষ হজরত রন্গল 

ও সর জেনরায়েল উদয়ে, ভরে রে।দন করিতেছিলেন; এমন সমগ্কে 

গ্রতা।দেশ আপিয়।ছিল মে_'দেপঃ আমি তোমাদিগকে অভয় দিয়।ছি 

তবে কেন রোদন করিতেছ? তাহার। চরে নিবেদন করিয়াছিলেন--. 

“তে মছাপ্রতে।! তোম।র উচ্ছার গুপ্ঠ রহস্য বুঝিতে না প1রিয়। আমর 

ভয়।তুর হষ্টয়।ছি।” উত্তব আিল_আচ্ছ, তদরূপে্ট থাক 1” তাহাদের 

দেই ভন পূর্ণ পরিচয় জ্ঞান হইত্তে উৎপঞ্জ হইয়াছিল | নির্ভয় ভওয়! 

উচিত নহে এ কথা উহার! সুন্দর মত বুঝিদাছিলেন। নির্ভয়ে রহিণার 

অন্য ত।হাদের প্রতি যে গ্রচাাদেশ িযাছিল তাহ।কে তাহার! কোন 

পরীক্ষা! বলিয়। মনে করিয়।ছিলেন অথবা তন্মধ্যে কৌন গৃঢ উদ্দেশ্য আছে 

বলি! বুঝিয়াছিলেন । প্রসিদ্ধ বদরের যুদ্ধ কালে প্রথমে মুছলমান দল 

ছুর্বল হইয়[ছিল; মহাপুরুষ তজরৎ রন্ুল প্র তীণ্ডিবিহ্বল চিত্তে 

আল্লার দরবারে নিবেদন কগিয়!ছিলেন_ তে মহাপ্রতো! মুছলমান লোক 

বদি "অদ্য বিনষ্ট তয়, : তবে ভৃপৃষ্টে তোম।র নাম লইতে আর কেহ 
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সতর্কতার জনা অল্পচারে গরতুষ্ট হইতে উপদেশ দিষখছেন। ক্ষতির ভয় সতর্কচ। 

অবলম্বনে অল্লাহীর গ্রহণ করা হিচকর। পারের নৌকা কত ভাগ বহন করিতে পারে 

তাহীরও এফটী নীম জাছে। হদি পঞ্চাশ জন লোকেএ বোঝাই লইলে না ডুবে তবে 

হয়ত» একাগ্র গন লোক চড়িলে ডুবিতে পারে। সে স্থলে পঞ্চ।শ জগ বা তদগেক্ষ। এ 

জোক জইলে লে দৌক। লচ্ছন্মে চলিতে পায়ে। 
১৭৫ 
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ইং 
থাকিবে না মেই সময়ে মহ্য্ম] আবুবকর ছিদ্দীক বলিগ্।ছিলেন--“হ্থে 

রমুলুল্প। । আব্লাকে কি আপনি জেদ্ কগিয়| বাধ্য করিতে চন? তিনি 

তে| বঙ্গয় ধনের অঙ্গীক।র পূর্বে্ঠ কারয়।ছেন। তিনি স্বীয় অঙ্গীকার 

নিশ্চষ্ট পুর্ণ করিবেন |' মে সময়ে মাক ছিদ্বাকের অন্তর প্রুব বিশ্বাসের 

'অপস্থায আরোচ্ণ কগিয়।ছিল-মহু।গ্রী নিশ্চয়ই ম্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ 

ভবে প|লন করবেন বলিয়! তাহার মনে অটণ শিশ্ব/স গ্রবল পর।ক্র।স্ত 

হুটয়।ছিল আর মেই সময়ে মহ।পুরুষ হজরত রম্ুল ৫ এর মানসিক 

কআবস্থ( এতদুব উন্নত হঠয়।ছিল যে, তিনি আলাকে থায়রে।ল মাকেরীন' 

( মহা কৌশলী ) বশিমা মন্পূর্ণ বুঝিতে প।রিম। ভয়ে অস্থির হইয়াছিলেন। 

ত।হার এরৰপ মানগিক ভব চুডাস্ত উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল বলির! তিনি 

বুঝিয়াছিণেন যে বিশ জগতের মধ্যে আল্লার কার্য গুণালীর গৃঢ রহুম্য 

এপসং নিদ্ধ1(বিত ব্যাপ।র কেহই আপগত নহে। 

ভ্বেতীয় উপায়-_ধন্মভখর লেকের খংসর্গে ।স করিলে, ধর্মভয় মান 

জগিয়। উঠে। ষে মক্ল লে।ক পর্ধা-ক্চয় উতৎপ।দক জ্ঞ।ন উপান্জনে অক্ষম, 

তাহ।দিগকে মোত মুগ্ধ অজ্জ।ন লেকের সংসর্গ ত্যাগ করতঃ ধর্মম-ভীর 

লেকের সহব(স অবলম্বন কর! আনশ্যক। তভাতে ধর্দতীর লোকের 

দেখাদেখী অগ্রকরণ করিলে মনে ভয় উতৎগন্ন হইতে পারে । এই উপায্টী 

ফদিও''দেখ।দেখী কার্ষের”” অন্তর্গত তথাপি ইভ।রও উপযোগিত। আছে। 

দেখ, শিশুগণ পিতা মাত।কে সর্বদাই সর্প দশনে ভয় কগিতে ও পলয়ন 

করিতে দেখে। তদদৃষ্টে তাহাদের মনেও সর্প ভয় জন্মে এবং সরপ্পের নামশুনিলে 

পলায়ন করিতে শিখে, কিন্ত তাহার! সর্পের অনিষ্টক।নীত! শ্বয়ং জানে না। 

যাহ!রা অনিষ্টকীরীত। শক্তির পরিচয় প|ইয়। ভন, করিতে শিখিয়াছে তাতাদের 

ভয় অপেক্ষ। শিশুদের "'দেখ।দেখী ভয়” নিতান্ত ছুর্ঘল। কেনন। হার] বহু 

বার পিতা মাতাকে সর্প 5ইতে গলাদ্পন করিভে দেখিয়। যে “ভয় শিক্ষা 

করিয়াছে, কে।ন মাপুড়িযাকে কয়েকব।গ সর্প ধরিতে ও ঘর্পের গাত্রে হস্ত 

বাঁখিতে দেখিলে সে ভর লেপ পাইয়া ফায়। পূর্বে ষেমন পিতা মাতার 

দেখাদেখী সর্প-ভয় জন্মিযাছিল, এখন তেমনই সাপুডিয়ার দেখাদেখী সে 

এসমস্তু আল্লার [ব্ধিবদ্ধ অটল নিয়ম। মানবকে করুণাময় দয়] | করিয়। বুদ্ধি দিয়াছেন । 

গেই বুদ্ধির দদ্বাবহ'র করতঃ সেই অটল নিয়ছের ছিতকর অংশ গ্রহণ ও ক্ষতিকর অংশ 

মতে পারত্যাগ কর। কর্তবা। আল্লার নিমের ক্ষতিকর অংশ পরিছীরের জন্য ভয় | কগাকেই 

আলার জন্য তয় করা কছে এবং তয় হইতেই পর্হেজগা নী জন্গে-। 

0, ভয় 



পল্লি পুত কচ. 
চি 

ভয় লোপ পায়:এবং সর্পের গ/জে হাত দিতে অবোধ শিশুর স।হস বর্ধিত 

হুঈতে পালে। যেসকল বুদ অভিজ্ঞ লোক সর্পের ক্ষতিকারিতা সুন্দর 

দত স্বচক্ষে দর্শন পূর্র্বক তয় করিতে আরস্ত করিয়াছে, ভাছারা সাপুড়িয়ার 

দেখ।দেপী কখনই নির্ভঘ হইতে পারে ন|। যাহ! হউক, মোহ-সুগ্ধ অঞ্ঞান 
ও চিস্ত/গীন লোকের সংসর্গ পরিভাগ করা প্রতোক বুদ্ধিমান ও.-জানী 

ব্যক্তির পক্ষে কর্তব্য । বিশেষতঃ যে সকল মোহ্-সুগ্ধ অজ্ঞ।ন লোক, জ/নী 
আলেদ লে।কেন পরিচ্ছদ ধারণ করে, তাহাদের লংসর্ণ ৮৪৫ সয়ে 

পলায়ন কর! বুদ্ধিমান মান্দ্রেরই পক্ষে শ্রেরঃ1 '.১ . " 

ভূতীয় উপায় -ধর্-ভীরু লোকের জীবনচরিত পাঠ করিলে বর্ন 
মনে জ।গিয়্া উঠে। এই যুগে প্রক্কৃত ধর্-ভীরু লোক নিতান্ত বিরল হুইয়াছে। 

তদ্রূপ €ল!ক ন। পাইলে তাছ।দের সংদর্থকি প্রকান্ষে লাত 'করা যায়? 

ন্তর।ং তাছ!দের সংসগগের পরিপর্থে ত।ছ।দের উপাখ্যান শ্রবণ করা. এবং 

জীবত চরিত প।$ করা নিতান্ত আবশ্যাক। এই জম্য স্মামরা, কতকগুলি 

ফ্রেশ তা, পরগন্বর ওজ্ঞনী লেকের মনে কিপ্রকার.তর় ছিল, তাছা এ 

স্থলো বর্ণন। করিতেছি। যাহ।দের মস্তিষ্কে কিধিমৎ মাত বুদ্ধি জাছে কাহারও 

সহঙ্গেই বুঝিতে পারিবে যে, সেই সমস্ত মহাত্ম/ জগতের মধ্যে শ্রেঠ - জামী, 
চক্ষুত্মান্ ও প।প-্বিরত ছিলেন । তাহারাই মখন তদ্রুপ তয়-আন্ত ছিলেন 

তখন অগর সাধারণ লোককে কত অধিক ভয়ের সঙিত চলা 'আবগ্যক 

বুঝিপ্। লও. । ২ সি 

ফেরেশ ভাগণের ভয়ের উপাখ্যান--ড্দীছ শরীক র্িত আছে-. 
“অ।জ।জীল ফেরেশ ত। অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হইবার পর ছুজরৎ দ্গেব্রায়েল 
ও হজরত মেকাপ্পেল ৫ফেরেশতাদ্বর় সর্বদ।ই ভয়ে রোদন করিতেন।' মহা প্রন্ক 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! করিয়/ছিলেন--'তোধর! কেন রোদন করিতেছ? 

তাহারা নিবেদন করিয়াছিলেন--“হে প্রতভো! তোমার ক্রোধ দেখিয়া! ও 

তোম।র গুঢ় অভিপ্রাপ্ের অর্থ বুঝিতে অক্ষম হইয়! আমর! তয়শুনা ও নিশ্চিন্ত 

হইতে পারিতেছি না ।' ত্বধন আদেশ হুটয়াছিল--“এই ভাব রক্ষা করাই 

আঅ।নশ্যক-__ নির্ভয় হওয়া কখনই উচিত নহে ।” মনাত্মা মোহাম্মদ এবনে 

মোন্কাদের বলিরাছিলেন--“সৃষ্টিকর্ত! দোজখ, প্রস্তুত করিলে ফেরেশতাগণ 

ভয়ে রোদন করিতে অ।রম্ত করিয়াছিল। পরে মন্যা স্কৃষ্টি হইলে ফেরেশতা- 

গণ শান্ত হয়); তখন তাহারা বুঝিতে পারিয়াঞ্ছিল মোজখ তাহাদের জন্য 

২৩ . ১৭৭ 

সাথ ] :.১৪১৭ 
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মনকে অজয়ের আনা মহাপুরুষ হজতৎ অন্ধ ইলিযা ক্ষন 

পেন ব্রাযল ফেব্েশ্- | বঙ্গন ঠাছা।দের নিকট প্রত্যাবেশ আঅ]নিতেন ভতগ 
ক/নু।কে বলার মত্তক করণ্জন্ধ দেখু! যুুটভি।' মছ।স্ম! হর দা।লেছ 

রনিয়ানন দেস্-“জেবরায়েল ফেয়েশ!কে অহাপুরুস হতরৎ সাগ্ছল 
'(বিরা/লা করিগ্াছিলেন-”'গ!নি মিকাক্েল ফেবেপতাকে কখনই হ'্য 

কক্সিতে দ্বেখি নাই, ইনার রারণ কি? তিনি বলিয়াছিলেন-'ফদবণি 

গেধরগ জুই হইনান্ছে তদরগি বিজয়ে, ভ্রত্ত জআছে--হু।সিতে পানে আই ।'* 

পরগন্ধরগণের ভয়ের গুপাখ্যখাজ--মহ।্া হজরৎ এবরাহীম নবণ 
2১ মখন নাগ |কে প্রবৃত্ত হইন্ডেন, তখল ৩।হ।র হৃদয়ে এবম চ্তক্পের উচ্ছাস 

উিথলিরা উঠিত মেড এক জ।ইল পুর হইতেও সেশব্ গুন! ঘাইত। হ'ত 

'ফোঁজাছেদ বলিয়া ছেস--“গহাস। হল্সরৎ দাউদ মলী ৯৪ চল্লিশ দিন পর্যন্ত 
চুষ্চলে ললাট শ্থাপন পূর্ক ঘেদূন করিয়াছিলেন। গুহ! চক্ষু হইতে 
পরচ্ছৃত জশ্রজল প্রবাহিত হুইয়। মৃত্তিক! আ্ভ করিগ্গছিল, তাহাতে ঘ।স 
গন্ক,রিত হ্যাছিল। অহাপ্রতু জিজ্ঞ।সা করিয়ছিংলেন হে দাউদ! রোদ 
চ্ায়িবেন্ছ কেন? যদি অল্প বন্ছের অন্ভাব পাকে) ভবে এখনই পাইলে / এই 

সদয় হ।সী খুরিগা তিজি কাছ শঙ্গেন লঙ্ছিত্ত এমন এক দীর্ঘ উফ স।স 
বিক্ষেপ করিক্াছিলেন ঘে, সন্মুখন্থ গু কাঠে অগ্রি ধররয়াছিল। যাহ! হউক, 

গছাপ্রতৃ ঠ।ছার তওর| গ্রহপ ক্ষরিয়/ছিলেন। পশ্চাতৎহজরৎ দাদ নবী ৪ 

প্রর্থন। করিক।ছিলেন--“ছে আল্ল।! পাপ আমার হত্তের তালুর উপর 
ঙ্গিতে ক্ষজিয়। দাও, বকা! হইলে ভুলিতে গ।রিব না। মছাপ্রভূ তী।ভার 

প্রার্থনা] ক্রমে সহায় হল্য-ভালুতে পপ আঙ্কিত করির! দিকযছিলেন। তিনি 

দন গ্সাছাক্স গ্রহণে হত্ত বাহির কক্সিতেম, তখনই 'অক্কিত পাপ দর্শনে অদীর 

হুইপ গ্লেন ক্ষক্সিতেদ | কখন কখন এভ রোদন করিতেন যেঙাভায় 

গক্ষুর নী কেন পান্ধ ধরিলে অশ্রু জলে তাহা পুর্ণ হইয়। যাইভত। নর্নিত 
ঈরছে থে, চোদন কক্সিত্ে কতিতে শীবহার শরীরের বল লোগ পাইরাছিল। 

₹ধ সময়ে তিনি নিখেগন কি ছিলে মহ কজপাময় আমার অবদ্থ! গেশিশ্বা 
বৃষ শের দ্ণ হয়স!? প্রচ দেশ অ।সিয়ছিল--'হে দাউদ, তুমি রোগন 

ও তন্জন্য তৃর্ধাগতভার কণা বপিডেছ-্পাপের কথ! কেন বলিতেছ না) উৎ। 

(কি সুলিকাছ?' প্িনি সিৰেধন কছিয়।ছিলেব--হে কক্ুপামর! পাপ কেষণে 

গুলিকে গাছ? পাপ করিম।র পূর্বে হখন জাগি কাহবহ গড়িত।দ তখব 
৯১৭৮ | : 



গা ] 

উঠ গনি জলের ঝো।ত ধা হইউ। বাধ প্রবাহ গুভিউ হইউ, গগনাহাতী 
পক্ষী আপিয়া মন্কর উপর কাক বাধিত, জরংণার পণ্ড আমায় টারি ধা্সে 

তেরির। দাড়াইত। এখন সে পয কিছুই হয় না। হেগ্রতো! কিগধগা 

জআবিলে আমাকে ভূষিত কিনে । কি ভীবণ বিপদে আমাখে খেসিয়া 
নইর।ছে!' উত্তর আলিয/ছিল--'এবদতের অজুয়।গ ও আসক জন্য পূর্বে 

খ্ীপ্প হইগ়াছ এখন পাপের জ।দিকে) এইরূপ হইতেছে। হে্দাউঠ! আম 

অ।মারউ দাস) তাঙ্াকে আনি, করুণ।র ছণ্ডে গঞ্জন করিয়াছিকায। খআদায 

রুই, তাহার মপয প্রবেশ করিস দিরাছিলাঞ্ ; তাহ শ্রতি লন্বান দেখাই 

ফেরেশ তাগগশকে ছেখদ করিতে আদেশ দিনাছিলাই) €্ঠতথের পরিজ 

তাহ।র পরিধানে দির়াছ্িলাম; পন্রমের কিরীউ তাহার অতাকে স্বাগন 

করিয়াছিলাম। নিজ্জন বাসে, নিরানন্থ দেখিয়! গুহার চিত্ত বিনোদন 

ছাওয়াকে সন পৃর্ধ্বক ভাঙার সঙ্গিনী করিয়া দিয়াছিলামি, উভয়কে ধানারি . 

বেঞেশতে স্থান দিয়।ছিগাম ! কিপ্তকাসেই আদমকে একটা সান পাপের জমা 

বিবস্ম করিয়। অপমানের সহিত অ।মার সম্মুখ হইতে বাহির কজিা দিরাস্থি। 

ছে দাউদ! এ কণা গুন এবং নিশ্চয়ই জানিয়া রাখ যেতুমি বদন অংানা 
আদেশ পাকান ও দাপত্ব করিতেছ, আমিও আগা গ্রাকায়ে ভোদার ভাঙে 

পালন ও দাসত্ব করিতেছি) দেখ তোমার সমস্ত কার্ধী আজি পির্ধা 

কষিতিছি ; তুগগি বাহা চাহিতেছ আমি তৎঙ্গণাং তাহ! সংগ্রহ কারি 

দিতেছি; তৃষ্ি আমার জাদেশ অনানা করিয়া পাপ করিতেছ, আছি 
তোমাকে সহয় দিতেছি ধেঁতুমি জন্গুত্ হইয়া গ।প পরিতাগ বয় 

আ।ষার দিংক ফিরিয়া আসিতে অবসর পাও, তৃমি গাদা প্রার্থনা করিলে 

অমি মার্জনা করিতে গ্রত্তত আছি। মহাত্মা! ইয়াহীরা গ্রধনে আত 
কাছীর বলিয়।ছেন--“মহায! হজরৎ দাউদ নবী (৫ অনুতাপে রোদন আগত 

করিলে সান্ত দিন পধ্যস্ত আগায় করিতেন না; স্ত্রী পলিথিনের সুখ 

দেখিতেন না। প্রান্তয়ে গিয়া ফোদম করিতেন । তাহার পুত যহাক্ষ। 

হজন্বৎ চছোলাফমান ++ সর্ব সাখায়পকে গাহীর অস্গভাপ-গীতি জবণ 
করিতে ঘে!ষণ! করিয়া! দিতেন । তাহার নুতঞ গীতি শ্রদণ জন্য দলে 

দরে নর নারী জনপদ হছুতে প্রাসতয়ে বইিতি। পক্সিগীণ কুলার ছাড়িয়া, 
চলিয়া আরলিত; বলা পণ রশ) হইতে বাহিয় হইয়া আলিত। হজরং দাদ 

নবী ব্তে প্রথমে অঙ্খ্রডুয় অশংসা-গীত গ15 বাজিতেন । জীন কন্ধ 
'স৭৯ 
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সকলেই তক্ষ, বণে তম্মপ্ন হইত। তাকার পর দোজখের শাস্তি বর্ণন। করিস! 

নিজের অন্ুত।প-গীতি আরম্ভ করিতেন, ত।হা। শ্রবণ পৃর্ধক বু শ্রোত। অর্দ 

অআ।লায় প্র।ণত্যাগ করিত। এক দিন চল্লিশ সল্ম্র শ্রেত। উপস্থিত ছিল 

তন্মধ্যে তিন হাজার লোক অন্ধুতাপ শ্রবণে মর্ম দ।হে মরিয়াছিল। ত্রাডৃ- 

বৃদ্ধ বখন গ্রাণভ্যাগ কর্রিতে আরম্ভ. করিত, তখন হজরৎ ছোলাগমান 

পিতার কর্ণে উচ্চ-ম্বরে বলিতেন--অন্থতাপ-গীতি বন্ধ করুন --ব্ লোক 

মার! পড়িতেছে। হজরৎ দ।উদের অন্তরে ভয়ের অ।বি9াব ভইলে শরীরে 

এমন কস্প উপস্থিত হইত যে বিবেচনা হউও হস্ত পদ শরীর হইতে ছিব হইতে 

পারে; সেই সময়ে দুইজন দ।সী তাহ!কে রক্ষ্থ ধরিয়া রাখিত | মহাত্ম। 

হজরৎ জাকারীয়। নবী ৮০ এর পুত্র মহান! হজরত ইয়াজীয়। নবী (৭ 

বাল্যকাল হইতেই বয়তুল-মোকাদা।স গৃহে এবাদতে তন্ময় ভবে রস্ত 

থাকিতেন। সমবরস্ক বালকবুন্দ তাহাকে থেল। করিতে আহ্ব।ন করিলে 

তিনি বলিতেন-ভ্র।তুগণ ! মহাপ্রভু আমাকে খেলার জন্য.স্জন করেন 

নাই।” তিনি পনর বৎসর বয়সে লোকালকক পরিত্যাগ পূর্মক অরণ্য বাস 

অবলখন, করিয়াছিলেন । উহার পিতা মহ্।খ্ম। ভজরৎ জাকা)রীঘ। নবী ৩ 

এক দিন পুত্রের পশ্চাতে পশ্চাতে গিষ্না দেখিসাছিলেন যে, তিনি গ্রধল 

তৃক্ষার্ হইয়া অল পনের বাসনার জলের ধারে গিয়াছেন, কিন্তু জল পান 
না করিয়। আল্লপমকে সন্োধন পুর্ঘক বলিতেছেন-_হে মহাপ্রত্তো ! পিপাসার 

আমার বক্ষ ফাটিপা যাইবার উপক্রম করিয়াছ, কিন্তু প্রত! | পরকালে 

'অণমার অবস্থা কেমন ভুইবে তাতা না জান! পর্য্যস্ত জল স্পর্শ করিব.না। 

যাহ! হউক, এই মহত ক্আল্ল।র ভয়ে এতই রোদন ও অশ্রপ।ত করিতেন 

ষে গণ্ড স্থলের উপর দিয়! অশ্রু ধার! গড়িয়া) পড়িতে পড়িতে গণ্ড স্থলের 

মাংস পেশী গলিয্প! পড়িরাছিল, তাঁহ!তে দস্তপংক্তি বাহির ভইয়াছিল; 

ভাহাতে গাহার মুর্তি ভীষণ অ!কার ধারণ করিয়াছিল, তদর্শনে অপর 

লে।ক আতঙ্কে মুহিত হইতে পারে ভাবিয়া! তিনি পুরাতন জীনের দ্বুই 
খণ্ড চর্ম দ্বার। স্বীয় গণ্ডস্থল ঢ!কিয়া বাখিতেন। পর়্গন্বরগণের ভয় সগ্থন্ধে 

এইরূপ বছ উপাখ্য।ন বর্ণিত আছে। 

' প্রাচীন, মছাজনগণের ভয়ের উপাখ্যান) পাঠক !. অবশাই 
রান; কূল, আবুর কর ছিন্ন প্ুধান ছ।হাবা এবং জ্ঞানী লোকের 

কারারীণ্য ছিলেন, তগ্/ি (তিনি, এতদূর /রেফ়. করিতেন যে, সাহান্) পক্ষি 
৯ 
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দর্শনে ও বলিতেন _-“ছ।য়। আমি বদি প্ষি হউতাঁদ তণে এমন দায়ে ঠেকিতে 

হউত ন।' মহান্ম। হজএৎ আবু গর কলিধ।ছেন _ছামি! আমি বদি বৃক্ষ 

হইভাম তা হইলে হিসাবের দাট্জে ঠেকিনে হত না।” মভামাননীয়। 

বিবী 'শীয়শ। ছিদ্দীক! ললিয়াছেন--'আ।মি যা পৃশিবীতে না জন্মিত।ম চাও 

হউলে ভাল ডইভ।' মগাম্থা। হজরত ওমর কে।বৃম।ন্ শরীফের কে।ন আনাৎ 

শ্রণণ করিলে ভয়ে মৃচ্চিত ভইয়। পড়িতেন এবং কখন কণন এমন গুরুণ্তর 

যুক্ছ? ঘটিত যে, কয়েক দিন পর্ণ)স্ত শঘা!গন তয় পড়িন্টেন। চিনি বধ 

রে।দন করিতেন; তজ্জনয বদন মণ্ডুলে ডুষ্টটী রুফবর্ণ রেখ! পড়িয়।ভিল। 

তিনি প্রায় সর্বদ।উ আক্ষেপ সঙক।রে নলিছেন_ হায়! ওষর বগি মাক 

গর্ভ হন্তে ভূষিষ্ঠ না তত তবে ভাল ছিল।' 'একদা তিনি উদ্।বো চলে 

কোন স্থানে য।উতেছিলেন, পণ প্রান্তে এক গুঁভে ফেচ কোর্জন্ শরীয়া 

পাঠ করিতেছিলেন । তিনি ষে সময়ে সেই গুহুদ্ব/র অতিক্রম করিজেছিলেন 

পাঠক ঠিক সেই সময়ে নিয়লিখিত আ।য়।ৎটী উচ্চ।রণ করেন। স্টে শখ 

ত।ভার কর্ণ কুচবে পতিত হুয়। আম[ৎটী শরণ মাত্র ত।হ।র অন্তরে দ।রুণ 

ভয় উদ্বেলিত হই! উঠে 

০ উর €ি শি 6 ৩ রি কি তি & 

৮১1) ১১ ৬৮ | ০৮-৫ | 

নিশ্চ্ইট তো।ম।র প্রভৃর শান্তি ঘটিবেউ ঘটিবে | (১৭ পারা। শুরা তুর । 

১ রোকৃ।) ভয়ে তাছার শরীর নিতান্ত অনসন্ন টয়! পড়ে। তিনি উষ্টের 

উপর আয় থাকিতে না পারিয়! অবতরণ পূর্বক পার্খবস্ত এক গুঁচ-প্রাচীরে হেলামা 

দি বসি পড়িগেন ; নড়ন চড়ন শার্ পর্যস্ম লোপ তষয়াছল) অপর 

লোকেরা ত।কাকে ধরাপরী করিয়! গৃহে লইয়া গিয়।ছিলেন; অথচ তাতার 

পীড়ার কারণ কেহই বুঝিতে পারেন নাই। মহাত্মা আলী এব নে ছোছেন 

বে সময়ে অন্তু করিতে বসিতেন, তগন ভীতার মনে এমন তীব্র ভয় উৎপল 

হইত বে, সদন মণ্ডল পাংশু বর্ণ ধারণ করিত। কারণ জিজ।য়! করিলে. 

তিনি নলিতেন--“তোমরা জান না অ।মি কাহার সম্মৃথে দাড়াইতে ধাই- 

তেছি? মামা মস্থর এবনে ষখজমার জাদয় এতদূর পধ্য্ত তয়াতুর ছিল 

হে, কে।র্আান্ শুনিবার তাহার সামর্থা ছিল না। একদ। কে।ন এক অপরিচিত 

হ্যক্তি-না অ।নিয়। ঠ।ছার সন্ুখে এই আয়াৎ পড়িয়।ছিঙেন.. 

১৮১ 
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“যেদিন যোতাকী (পুণ্যাস্তা) গে।কদিগকে রহমানের সর্দীপে িমন্্রিঠ 

ব্কিপর্গের মান (সাদগে ) একান্রত করা হইবে এবং প1শীদগকে তৃষা 

আবস্থ।র দোঅবের দিকে তভাড়ঈয়। লওয়া বাড়ে 1” 0১৬ পারা। সুয 

মরীঅম। ৬ মোক ।) এই আয়।ৎ শুনিব! মাত্র মঞ্জাত্থাী মনে মনে ত।ধিলেন। 

আমি €ভ| পাপী -পুণাান্ম। নহি। পরে পাঠককে আর একখ।র প্র আম।€ 

পাঠ কারাতে গ্রকাশো অগ্ুরেধ করিলেন! পাঠক পুনর। উত্ভা অবৃ্তি 

করলেন। এবার শ্রবণ মাত্র মচাত্ব। এক বিকট চীৎকার করতঃ ভূঙলে 

লাড়ন1 গেগেন এবং তংক্ষণাৎ প্র।ণঠয।গ করিলেন । মহত্ব! ভাঙেম আ?ছম 

ধলিঞাছেন _'ভ্র।তৃগণ । উন্নত পদ ও উত্তম স্থান পাইয়। অঙ্ঙ্ক ত হইও 

না। বেচশৎ অপেক্ষ। তে! উল্নত ও মনোরম স্থান আরনাই | মহাক্জা 

হজরৎ আ।দম পবী ৮০ সে্ট গানে বস কারতে পাইয়।ছিলেন। 'তাছার কি 

নশ। ৬ইয়।ছিল তাচ1তে1 গন? ভেত্রত্ববৃন্দ! অধিক এপ|দৎ কগিয়াছ 

বপির। সহসে বুক বার্গও না। আশ্য শুশিয়াছ-আজ।জীণ ব্ছ সৎশ্র 
বদর ধরিয়। এপাদৎ ক্রিয়/ছিল; তাহার দশাকি হইয়।ছে? তে ভাই 

লকল! জধিকা বিদা। অর্জন পূর্বক গৌরবে স্বীত হইও না । ধলীন 

বাউর এও বিদা। ও এত জান উপাঞ্জান করিয়াছিল ষেঃ 'এছুম আপ্ম 

পর্যন্ত জাদিতে পার্গিয়।ছিল (টীং ৩১৭) তাহার দশা কি হইগছে? 
নষ্া শভ নি সস্বপ্ধে বলমাছেন _ 

চিজ এটি লি তা ি ৯৯ তে নি পরি পট চি এটি ০টি পারা ০ 
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চীক1--৬৯**। বলীম বাউর নামে এক বড় বিদ্ব।ন্ জ্ঞানী ছিল। লোবদার প্রভাবে 

ইধ আঙষ' পরাস্ত শিধিাছিল। আল্লার নন নাম আছে. তন্মধে এক্টী ওপ্ত না 
আবে ; ভাঙাকে 'এ্রছধে আঙজপ' ( আতি শ্রেষ্ঠ পারদ) বডো। গেলা আলীকে অহন 

ক থাছ। প্রার্থন। করবার তাঙাই সফলহয়। পে বিদ্বান বক মহায্ম] হজরত মুহ! 
পা শপ দিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি নির্ব্ষিঘ্বে পৈতৃক 'কেনান দেশে প্রবেশ কগিতে 

না নাই ।দহায। হজগং বুদ? অধধ মিছ গেশ হইত এছগাটেল বংশ লেক দিগতৈ ন্গে 
এ এ উজ 
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“্ষ।ত্। হটপ, কহ লৃটাস্তঃ কুকুরের সধৃশ কূকুরের উপগ্ত বেঝ। চাগ।ইলে 

ওকাপার 1 (৯ শর ক্র আর।ফ। ২; রোকু। ) হ।হা ইক ভ্রাতৃগণণ 

সু লেকের মংলর্গ পাইয়া থলিয়।৪ উংফুগ্প হইও অ।-মভপুকষ হক্জরৎ 

রন্দুরা চে পক বু জাঝীয় কুটুত্ঘ ত!ত।র স্দে একজে বান করিয়াও 

পর্দ জীপন পায় নাক ।' আহত! ক্স।তান সল্ম|. একসন বিখ্যান্ ধর্ম তীরু 
স।ধু পুরুষ ছিলপেল। চিনি একদিক্রসে চল্লিশ বতমর ধরির়| ছঃগেন নাই 

ব| আক ।শের দিকে ঘৃইিপাভ কণিততে সহল করেন নাই। এক দিন (কান 

ঘন] ক্রদে ক্ম(কাশের দিকে তার দৃি পড়ে; দৃটিপাত মাত্র চিনি ভঙ্গ 

মৃচ্ছিত হঈয়! পড়িয়।ছিলেন। রাত্রি কালে তিনি নিজের শরীরের উপর' 

আনেক কল্ধেক বার হ!ত বুলাইন্ছা] দেখিতেন বে পাঁণের জন) তাহার ফোর 

জন্ব বানর বাছজন্য কেন পশুর অঙ্গেরদ্য।য তইয| গিয়াছে কি অ।1 ভর্তি 

জলবৃষি র। কন্য কেবল সাধারণ বিশদ উপস্থিত হইলে তিনি মে করিতেব 

লে বিপঞ গু।হ।র পাপের জন)ই অবতীণ হইয়।ছে এবং ভিছি কগিয়। গো 

মন্থুঘ্য জাতি সে বিপদ হই পরিজ!ণ পাইবে। হহাত্ম হল্্রী দকতি বাঁনিয়া" 

ছেল-”আমি প্রত্যহ লিঙ্গের বদন ঈঞুল পরীক্ষা করিয়। দেখি; কিআার, 

প।ণের প্রভ।বে মুখহী। কষ) বর্ণ ধারণ করিয়াছে কি ন1? মগাক্। হজরৎ, 

ইমা অ।হ্মদ হাগ্গেল বলিমাছেন--'“ভয়ের বতগুলাি দ্বার আছে ছম্মধ্ট 

জন্ততঃ একী ছুগার আমর উপর উন্মুক্ত পাইতে অ/ল্।র দরব|ংর প্ার্থন।, 

করিখাছিলম। আল্লা! অমার প্রি।র্থন। শুনিয়াছিলেন ) তাক/র পর ভয় 

লঙ্কা ধীল নদী পাঞ্জা হন। তাহার পর তাহাদের কলেকই পথ হান্ত খটে। এছরাকের 

বংখীয় লোক চল্লিশ বৎসর পধ্যস্ত পাহাড় প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া বাদ করিতে বাধ্য ছন। 

অবশ। উ€? আল্লারই উদ্দেশ ও নিধান ভ্রম ঘটিাছিল, কেন ন! এছরাফেল বংশীয় লোক 

মিছরে শিং] কিছু দিন রাজকীয় সম্মান পাইল্পাছিল বটে কিন্ত বিদেশী বজিরণ মি্রের লোকে 9 

ভীকারিগ্ঁকে দর্বধদ)ই দ্বণ। করিত, পরে যেই প্রবাদে পন্বাধীন অবস্থার ও রাজকীর অত]]চার 

মাথে এছরায়েল বংশীয় লোক খছ কাল বাস করাতে মানুষের উৎকৃষ্ট গুণ হইতে ক্রমশঃ 

ব্চত হয়, শেছে তাহারা ধনে যেমন জারজ ছয় মনুষ্ত্ব গণেও তদ্রপকফালালহর়। 

বিগব হীনাক্সা জোক দেখের ভধিগতি হইবার যোগ) নকে। এরই কারণে আহঃ 

ভাাদিগকে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া নির্মজ্ঞ প্রান্তরে ঘুরাইয়া, হবাধীন ভাবে রাখিক্সা, সে 

স্বাল্লে তাগাদের যে সম্তান জন্মে তাহাদিগকে মানুষের মত মানুষ করিয়! তুলেন । 

সম্তানগণ বপন ভিপঘুক্ত হয় তখন পৈতৃক দেশ তাহাদের হতে অর্পণ করেন | কিন্ত 

বণান্কঃ হক্রৎ মুড] দবীর জাগ্যে বেন্যান দন হটে নাই। যাহ জটিক। বলার বউ 
হল্িরং মু) নবীকে শাপ দেয়। পরে ইয়ুদা পয়গস্বরের প্রার্থনায় আলল। তাঞার ঈদান 

ফাঁড়ির! লন । উহার নিজনাম বলীম এবং ভাঙার পিতার নান বাউর়। পিতান জাম 

সরকৃক্, হাত! বকা বাঃ জাত বউ, হর বলছ বইলা . 

১১৪০ 
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ছ 
বপন মার মনে উপস্থিত ডট |ছিল. তপন বুঝিতে প।রিয়াছিলাম আমান 

বুদ্ধি লেপ প।উতেছে। টউৎ। বুঝতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ গ্রর্থন। কররয়ছিলাষ 

ছে মনা প্রভো! আমি ঘটুক ভয় সহা করিতে পরি ততটুকু ভয় আম।কে 

দা9।' ব1হ। তউক, তখন হইতে আমার মন স্থির ভইদ| গিয়।ছে।? এক 

স!ধু পুরুষকে রে!দন করিতে দেখিয়। লোকে রোদনের কারণ জিজ্ঞ।স! করিক্কা- 

ছ্থিণ।, তিনি বশিয়/ছিলেন--ঘে সময়ে, ঘে।ষণ। কর! তইবে যে গ্রাতোক 

ন্যক্রিহক কাঠদের নগন্য করের প্রঠিদ।ন দেওধা যাবে. সেই সময়ের কথা 

ঈনে পড়াছে অ।মি রোদন করিতেছি ।' কোন ব্যক্তি মহ!তু। হ।ছন নছরীকে 

দিচ্ছ ।স।. করিয়ছিল--'আপনি ফেমন আছেন? তাহ।র উত্তর দিবার 

গ্রে শেখ মভে দয় প্রশ্নরকারীকে বলিয়াছিলেন-_-'ভাই! সমুদ্রে নৌক। 

ভাঙ্গিলে ঘে ম।রোহী একখানি মাত্র তাজ তক্ত! অবলম্বনে ত।মিতে প।কে 

ভাঞ।র অনন্থ। কেগন? সেপাক্কি বলিয়।ছিল--'অবশ্যই তাহার অবস্ক। 

নিভান্তঈট শোচনীয়।” তখন শেপ মঙ্জোদয় বলিয়।ছিলেন আমার 'অবসন্বাও 

তদ্রপ।” তিনি "আনান বলিয়ছেন--“কোন ব্যক্তিকে হ।জ।র বৎসর পরে 

পোখপ ভটন্ে নাহির কর। তষ্টসে,--এই কথ| হদীছ শরীক্ষে উক্ত হুইয়াছে। 

হয় তো] উঠ! প্মামার সব্বঞ্জেই বল! ৬ইয়াছে।” তিনি সন্বদাই অস্তিস কালের 

ভয়ে ত্রপ্ত খাকিতেন বপিযাই এ প্রকার উক্তি করিয়াছেন । খলিফা ওমর 

এনে আগ্ছুল আলজীজের কোন দাসী একটী বভুত স্বপ্ন দেখিয়! তদ্বৃত্াস্ত 

খালিফ। অঙ্ছোদম়ের সম্মুখে বর্ণন! করিতে গিয়াছিল | খলীফ। মতোদয় শুনিতে 

আগগ্রক প্রকাশ করিলে, দাসী বলিতে লাগিল---'*আমি দেখিতে প।উলাষ 

কেমামৎ যেন উপস্থিত ভইয়াছে। দে।জখের অগ্নি জালিয়] দেওয়া ভইয়াছে; 

তদুপরি পেধল ছেরাৎ স্থাপিত হইয়াছে; ফেরেশতাগণ, খলীফা দিগকে 

একে একে বিচার স্থলে অআনিতেছে। প্রপমে আবুল ম।লেক মারওয়ানতক 

অ।না! হইল। অ।দেশ হইল-উহাঁকে পেলের উপর দির! চালাইয়া দাও। 

তিনি কিছু দূর বইতে না যাইতে দোজখের মধ্যে পড়ির1 গেলেন ।” শবপ্রর 

এই কথ। শুনিয়া পলীফা মহোদয় দাসীকে শীঘ্র শীস্ত স্বপ্ন বৃতাস্ত শেষ করিতে 

উদ্দেন। করিতে লাগিলেন । দাসী বলিতে লাগিল--*তাভার পর তদীয় 

পৃ ওফীদকে আনা হইল$ তাঁহাকেও পোলের উপর দিয়া চালান গেল। 

তিনিও ক্ছুি দুর গমনাস্তর পদ সলিত হুইয়। দেজখে পড়িলেন।” খলীফ। 

যকোদর় গ!লীকে ভাড়াতাড়ী স্বপ্ন, বৃতান্ক শেষ করিতে বিশেষ উত্তর! 

১৪৪ করিতে 
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রি 
করিতে লাগিলেন । দ।সী বপিতে লাগিল--“তাছার পর ছেোলায়মান এবমে 

আবছুল মালেককে আন! হুইল তিনিও পূৃর্বেক্ত প্রক।রে দোজথে 

পড়িলেন ।” খলীফা মহোদয় স্বপ্লের শেষ কথ! শুনিতে অতীব অধীর হইতে 

লাগিলেন । দ'সী বলিল--“হে আমীরুল মোমেনীন.! তাহার পর দেখিলম্ 

আপনাকে অ।না হইল 1” দাসী এইমাত্র উচ্চারণ করিতে না করিতে 

খলীফ| মচ্োদয় এক চীৎকার ছ।ড়ি। মুচ্ছিত ও অজ্ঞ!ন হইয়] ভূতলে পতিত 
হইলেন এবং কবুতরের ন্যায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। দাসী উচ্চম্বরে শপথ 

থাইয়। বলিতে লাগিল--'*আপনাক্ষে নির্বিছ্বে পোল ছেরাৎ পার হইয়। 

বেহেশতে প্রবেশ করিতে দেখিয়।ছিলাম।” তথাপি থখলীফ।র সংজ্ঞ। হইনা ন। 
--পৃর্তের ন্যায় লুতিত ও হাত পা আছড়।ইতে লাগিলেন। এমন অজ্ঞান 

হইয়াছিলেন যে, দামীর শেষোক্ত চীৎকার ধ্বনি সহকৃত কথাও শুনিতে 

গ|ইলেন না । মহা! হাছন বছনীকে বহু বৎসর ধরিয়! হাস্য করিতে দেখা 

যাঁর নাই। তাহার অবস্থা দেখিলে বোধ হইত যেন কোন ভীষণ অগ্রাধে 

তাহ।কে বন্দী করিয়া শিরচ্ছেদন জন্য কাঠ গাড়ায় লইয়া! যাঁওয়া হইতেছে। 

তাহ।র এই অবস্থ। দর্শন এবং তাঁহার গভীর এবাদৎ ও অমানুষিক আত্ম 

নিগ্রহ তুগন! করতঃ লোকে তাহাকে ভয়ের কারণ জিজ্ঞ।সা করিলে তিনি 
বণিতেন--'ইহ1 সম্ভন ষে, মহাবিচারক আল। আমার ক্রিয়! কার্ধেঃর মধ্যে 

কোনটি অপ্রিয় নিৰেচন। পৃর্বক+ আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছেন এবং হয় তে 

তিনি ইহা! অবধারণ করতঃ টিল দিয়! বলিয়া! অ।ছেন যে, আমি নিজের ইচ্ছা! 

মত যাহ! ইচ্ছা করিয়া চপি, তিনি কিন্তু কিছুতেই আমার দ্উপর অনুগ্রহ 

করিবেন না। এমন হইলে আমার সর্বানাশ !। আমি অনর্থক বিফলে জীবন 

পাত করিত্েছি।” | 

বাছা! হউক, পূর্বক।লের জ্ঞানীগণের এইরূপ ভয় সম্বন্ধে বছ উপাখ্যান 
আছে । পাঠক! বুঝিয়! রাখ--তাভার( তেন তদ্রূপ ভয় করিতেন? 

ষাহাদের কি কোন অপরাধ ছিল? অথব। তীহ।রা কি গাগ কার্য? করিতেন 

বলিয়া তদ্রূপ ভয়? আর তোম।দের কোন পাপ নই বলিয়। কি তোমকা 

এমন নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়াছ? প্রক্কত কথ! এই ফে, তাহারাই নিষ্পাপ ও 

গুভুত পুণ্যের অধিকারী ছিলেন। কেবল তাহারা প্রকৃত জান পর্যয।গ 

পরিমাণে উপার্জন করিয়াচিলেন--তীহারা প্রত্যেক বিষয়ের সুগ্ৰ-গরিচয়- 

জ্ঞান রাপিতেন বলিয়। ত।হাগ্া তত ভীত ছিলেন, আর বহু পাপ থক! মত্থেও 

২৪ ১৮৫ 
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তোমর! মোহ্ মুগ্ধ হইয়। রহিয়]ছ, ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিতেছ ন1) 

এই জন্য তোমর। নির্ভয় হইয়া রহিয়াছ। 

মানবমনের অবস্থার ভতারতম্যানুসারে ভয় ও আশার 

উপকারিত। ও ক্রিয়ার পরিবর্তন--এস্লে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, 
ভয় (খওফ ) ও আশা (রজা1) এই ছুটীর গুণ ও উপকাপিত] বর্ণনা কালে বহু 

তয় ও আশার উক্তি গ্রাদর্শিত হইয়াছে তথাপি এতদুভয়ের মধ) কোনটী 

মধ্যেকোনটী শ্রেষঠ? ফযেটী শ্রেষ্ঠ তাহাকেই মনের মধ্যে প্রবল ভাবে 

শ্রেষ্ট ও হিতকর। রক্ষা কর! আবশ্যক । এই প্রশ্নের মীমাংসা করিসার অগ্রে 

এ কথ।টী জানিয়! লওয়া আবশ্যক যে, ভয় ও আশা এ দুটী বাস্তবিক পক্ষে 

দুটী ওঁধধ। ওঁধধের সম্বন্ধে একটী অপেক্ষা অন্যকে শ্রেষ্ঠ না বণিয়! হিতক্র 

বলিলে ভাল হয়| (১) ভয় ও আশা এ দুটা নিজের ক্রটী দর্শনে উৎপন্ন হয় 

সুতরাং এ ছুটী অপূর্ণ গুণ। আল্ল।র প্রেমে সম্পূর্ণ ডুখিতে পারিলে এবং আল্ল।র 
ধ্য।ন ম।নবকে সম্পূর্ণ ঘিরিয়া লঈলে মানবের পূর্ণতা লব্ধ হয়। সে অবস্থায় 

উপস্থিত হইলে আর্দি অস্ত সমস্ত ভূপিয়া যাইতে হয়। কেবল বর্তমানে কি 
হইতেছে তাহাই দেখিতে হয় বরং স্ময়টি পধ্যন্ত ভুপিয়। গিয়া সময়ের 

স্যস্ি-কর্ত! আলার দিকে এক ধ্যানে ডুবিয়) ষাইতে হস। তয় বা আশার দিকে 

মন প্রবুদ্ধ হইলে সেই “বোধ একটি পরদ হইয়া দাড়ায়; সুতরাং সে অবস্থায়, 

হ$ | 9৯১০ | (এন্তেগর।ক ) অর্থাৎ ”প্রেম-নিমজ্জন' ঘটে ন1। (২) (বরং 

অংশার দিকে মন ঝকিলে গ্রেমের দ্বারের গ্রাতি মনের কিছু কিকিৎ দৃষ্টি 

পতিত হইতে পারে )। এই জন্য যাহাদের মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছে তাহার 

মনে আশা গ্রবল করিয়। রাখা আবশ্যক ; কেননা আঁশ! গ্রেমের পগিপোষণ 

করে। ফল কথা এই, ইহুসংমার হইতে যাইবার সময়ে আল।র প্রেম সঙ্গে 

লওয1 আবশ্যক। প্রেম সঙ্গে লইণে আল্লার সঙ্গে মিলনের সৌভাগ্য লব্ধ 

হইবে । যাহাকে ভালবাস যায়, তাহার (নকট গেলে এক অনির্বচনীয় আরম 

পাওয়। যা়। (৩) মৃত্যুর নিকটবর্তী সময় তিন্ন অন্য সময়ে মানুষের মন যি 

আল্লার চিন্তা হইতে অন্যমনস্ক ব। মে।হ-মুগ্ধ থাকে তবে সে মনের উপর 

“ভয়কে প্রবল করির। দেওয়া আবশ্যক। অন্যমনক্ক বা মোহাক্রাস্ত 

ব্যক্তির পক্ষে 'আশ।' হলাঁহুল বিষতুল্য ও ধ্বংসকর। (৪) অপর পক্ষে নিষ্পাপ 

পরহেজগারগণের মনে ভয় ও আশা সমান সমন থাক! আবশ্যক । (6) 

সাধারণতঃ মানুষ যখন এবাদৎ ও সতকা্য করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন মনে 
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০ 
পুণ্প্রাপ্তির আশা! স্থ।'পন করা উচিত। প্রার্থনার সময়ে মনে প্রেমের গ্রবাহ 

চালাইতে পরিলে হ্বদয় নির্মল হয়। আঁশ! হইতেই শ্রেমের উৎপন্থি। (৬) 

পর গক্ষে পাপের সময়ে মনে ভয় প্রবল কর! উচিত। (৭) অভ্য!স 

ষাহাদের মনের উপর প্রভাব বা চিহ্র সংস্থাপন করিতে পাবে (চীং ৩০১) 

অর্থাৎ যাহাদ্দের মন সম্পূর্ণ দৃঢ় হয় লাই--অভ্যাস করিলে মনের উপর কিছু, 

না কিছু চিহ্ন পড়িতে পারে-:তেমন লোকদিগকে নির্দোষ আনন্দ দায়ক 

উত্সব করিবার সময়েও মনে ভয় প্রবল করিয়! রাখা আবশ্যক। নতুব] 

নির্দোষ আনন্দে আকৃষ্ট হইতে হইতে পরিশেষে পাপে জড়িত হইতে পারে । 

য।হ! হউক, এ পর্যন্ত য|ছা বল! গেল তাহাতে বুঝ! গল ষে “ভয় ও "অ!শ।" 

এমন দুটা ওঁষধ সদৃশ ষাহাঁর উপকাঁরিত1 ও ক্রিয়া, মানব মনের অবস্থার 

তারতম্য অনুসারে ' পনিব্তিত হয়। এই জন্য ভয় ও আশার মধো কোন্টি 
শ্রেষ্ঠ এ প্রশ্থের উত্তর এক কথায় দেওয়] যায় ন৷ 1 ( আল্লাই ত।ল জানেন। ) 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

দরিদ্রতা এবং বৈরাগ্য । 

দরিড্রতা ও বৈরাগ্যলর. মূল্যবান সাহায্য -- পারলৌকিক 
পরিত্রাণ লাভের পথে- প্রিয় পাঠক ! ম্মরণ কর__£দর্শন পুস্তকে চাঁরিটী 
পদের পারিচয় লিখ! গিয়াছে ) যথা (১) আত্মা ; (২) আলা; (৩) 

ইহকাল, ও (8) পরকাল | এই চতুর্বিপ পদার্থের পরিচয় ও জ্ঞ।নের 
উপর ধন্মের ভিত্তি স্থাপিত অ[ছে, ইহু। স্থন্দর মত, হুদ্গত ভাবে বিশ্বাস 
স্কাপন কর কর্তব্য । উক্ত পদার্ধের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়ের পরিচয় লইয়। 

চিক1-৩*১। মূল গ্রন্থে ৮৮) ১০ ১ | “নাহলে আদং" শব্দ লিখ! আছে 

উচ্বার এক অর্থ উপরে লিখ। গেল । অন্য অর্থ এই দেশ বা জাতি বিশেষের মধ্যে যে নির্দোষ 

আনন্োোংলব করিবার অভ্যান প্রচলিত আছে তদরূপ উৎপব বাঙার। করে তাহাদিগকে 

আহলে আদৎ বলে। যথ! বঙ্গ দেশের নবান্ন উৎসব, পারস্য দেশের নওরোজ উৎসব 
ইত্য। দি সন্তানের মুখে প্রথম অন্ন দিবার অন্ন-প্রাসন ব1 নিমক্ চুশী প্রভৃত্তিকেও এরূপ নির্দোহ 
উৎদব ঝলা বার । এরূপ অর্থ করিলে গ্রন্থের এ অংশের অনুবাদ এইরূপ হইবে-'লমাজ' 

গ্রচালত নির্দোব উৎদব ভোগ কারবার কালে মলে তন্গ প্রবল রাখ। আবশ্যক ।” 
চি 

স্তে 
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4টি 
পরিতা!গ করিবে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থকে চিনিয়া মজবুৎ ভাবে ধারণ 
করিবে অর্থাৎ আল্লাকে পাইবার জন্য নিজকে ভুপিয় যাইবে এবং পরকাল 
ল।ভ করিবার জন্য সংসারকে পরিত্যাগ করিবে । আবার শুন, নিজের 

দিক হইতে মুখ ও দৃষ্টি ফিরাইয়। আল্লার দিকে স্থাপন করিবে--সংসারকে 
পদাঘতে দুরে ফেলিয় দিয়া পরকালের দিকে দৌড়িয়। চলিবে । এরূপ 
ক্ষমত1 লাতের শুচন1--তন) ছবর ও তওব! হইতে আরস্ত হয়; কিন্ত 

ংসারাসক্তি সে ক্ষমতা ধ্বংল করির ফেলে | £সই বিনাশকারিণী সংসা- 

রাসক্তি দমনের ওষধ আমর! ইতিপূর্বে ষথ। স্থানে বর্ণনা করিগাছি। প্রবৃতির, 

বিরুদ্ধাচরণ কগিয়া চল। এবং সংসারের সছিত সম্পর্ক ছিন্ন করিম্না ফেল! 

পরিত্রাণের উপায়। এমন মঙ্জলজনক কার্যে দরিদ্রতা ও ৫বরাগ্য মনকে 

অমুল্য স।ছাযা দিয়া গকে, ম্ুতরাং এ ছুটী বস্ত পরিত্রাণকারী গুণের 

অন্তর্গত ৷ আমর! এক্ষণে এই ছুইটী অমূল্য মঙগলকর পদার্থের ব্যাখ্যা করিব। 

ফকৃর ব। দ্বরিদ্রতভার পরিচয় ।--পাঠক! জানিক। রাখ-যাহার হন্যে 

আঅভ।ব মোঁচনের পরিমিত বস্ত্ব নাই বা তাহা! উপাজ্জ্বন করিধার শক্তি নাই 

তাহাকে দরিদ্র বলে; মানুষের প্রথম অতাব ছিল অন্তিত্বের। অন্তিত্ব যখন 

সিল তখন জীবিত থাকিবার আবশ্যক হইল। জীবনের সঙ্গে সর্জে আহা- 

রের অ।বশ্যকতা অ।সিয়।ছে। আহারের সঙ্গে ধনেরও অ।বশ্যকত। আদিয়! 

উপস্থিত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও নানাবিধ অতাব ও আবশ্যকত! 

আপিয়। জুটিয়াছে। যে সকল পদার্থের ঘার] অভাব দূর হইতেছে তাহার 
কোনট।ই মান্ছষের আরতাদধীন নহে, অথচ তাহা না হইলে ম।ম্ুষ জীবন 

ধারণ করিতেও পারে না। 

দরিজ্রতার ব্যাপক অর্থ-এখন ( দরিদ্রতার ব্যাপক অর্থ ঝুঝিবার 
গ্রথমে প্রক্কৃত ) ধনী শবের অর্থ বুঝিয়া লও । যাহ!র কিছু মাত্র অভাব নাই, 

ধিনি সর্বদা পরিতৃপ্ত -- যাহাকে অন্যের আশাধারী 

হইতে হুয় না তাঁহাকে ধনী বলে । মহাপ্রভু আল! 
বযভীত এরূপ ধনী আঁর কেহই হুইতে পারে ন!। মানব, জেন, ফেরেস্ত! 
ও শয়তানের দল বাঁ যাহ! কিছু বন্বমান আছে তৎলযুদয়ের অস্তিত্ব 

ব। জীবন তাহার নিজ ক্ষমতা হইতে হয় নাই এবং উহ তাহাদের আয়ত্তা- 

যীনও নছে ; ল্মতরাঁং ইহারা সকলেই দরিদ্র । এই কারণে মহাগ্রতু 
ঝলিততছেন-- রি 

প্রত ধনী কে? 

১৮ 
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টি রিনি নিক পা ও ৫৯৮৬ এ 
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“ভালই এক মাত্র গনী (ধনী) এবং তো!মর! সকলেই ফকীর (দরিগ্ত্র )৮ 

(২৬ পার1। সুর। মোহাম্মদ । ৪ রোকু।) মহাত্মা হজরৎ ঈছ। নবী চি 
ফকীর শবের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন-- 

রচিত লির্গ র টিনিলকে পাক র্প পচ পন চে চে সি রকর্ঁ 

১১ ০5782 ১৯০ 91) ০৫৫ ৩৪১৭ শপ | 
2 9 তি উরি রব রঙ ভি রং ড্ 

১৪১০ 085 | 885 

“আমি অনুষ্ঠানের জিম্মাদার হই! পড়িয়াছি কিন্তু কাধ্য-ফল অন্যের হ।তে 

আছে। এমন অবস্থায় আম! অপেক্ষ! অধিক নিরাশ্রর ফকীর অর কেহুই 

নাই ।” মছাপ্রভুও এই অথেই বলিদ্লাছেন-_ 
॥ ৭ ৯০৯৭ 4৮3 পিডও 2 

1৫৭ এ (১3 ৬। & 4১০93511৮52) 5 
৮ পা রি € 

9৫৫৮৪ ৪৬৫॥ ৪ ৮৮০ 

৮ (৩৫ ৮০ (৮ 4 ৩০ ৮৪০ 5 

£তোমার প্রভু গণী (ধনী) ও করুণাময়) তিনি যর্ধি ইচ্ছা! করেন' তবে তোঁমা- 

দিগকে দূর করিয়! তোমাদের পরে যাহাকে ইচ্ছ! স্থগরন কিতে পারেন ” 

(৮ পার1। সুরা আনৃআষ। ১৬ রোকৃ) ইহাতে বুঝ! য!ইতেছে সৃষ্ট পদার্থ 
মাত্রই ফকির। 

দরিদ্রতার অর্থ ছুফী দ্রিগের ভাবায়--ষে ব্যক্তি নিজকে সর্ববিধ- 
গুণ শূন্য দেখে ও লেই কথ প্রবল ভাবে বিশ্ব(স করিয়া রাখে, এবং ইহাও 
স্বন্দর মত বুঝে যে, ইহুকাঁলে ও পরকালে কে।ন পদার্থের উপর তাহার কিছু 
মাত্র ক্ষমতা নাই--জন্মের প্রারস্তে যেমন কে!ন ক্ষমত1 ছিল না, বর্তমানে ও 

তবিষাতে তদরূপ কোনই ক্ষমতা নাই--সেই ব্যক্তি ফকীর। 

চুফীবর্ণিভ দরিদ্রতার অর্থ অবলম্থনে শয়তানের ধোকা ও 
তাহার প্রতিকার--ছুফীগণের এরূপ অর্থ শ্রবণ করতঃ নির্বেংধ লোঁক 
বলিতে পারে, ফকীর যেমন সর্ধববিধ-গুণশৃণ্য হয় সেইন্ধপ এবাদৎ-৩-পুপা-শৃন্য 

হওয়] আবশ্যক । এবাদৎ কছ্িলেই পুণা জন্মে এবং সেই পুণ্য এব|দৎকারর 
১৮৯ 
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নামে সঞ্চিত থানে, মুবুতর।ং তাঁহাকে ফকীর বল। যাইতে প।রে না। শয়তান 

এরূপ তর্কের বীজ, বিধর্মী লেকের মনে বপন করিয়া থাঁকে। যে সঞ্চল 

নির্কে।ধ, নিজকে বুদ্ধিমান বলিয়। মনে করে তাহ।দিগকেই শয়শাঁন এরূপ 

কৌশলে পথত্রাস্ত করিয়া] থকে । ছিতকর কথ! হুঈতে শয়তান কুটাল মন্দ 

অর্থ বাহির করিয়। দেয় ; আরনির্বোপ লোক তদ্রূপ অর্থ নিলে বাহির 

করিতে পারিল বপিয়। গর্ধভরে নাচিয়! উঠে। কিন্তু শেষে বিষম ধোঁকায় পড়িয়! 

নিজের সর্বনাশ করে। উহার! যেন এই কথা বলিতে চাঁয়-_-যে বক্কি 

আল্লাকে পাইর়াছে সে তে! সমস্তই পাইয়াছে, সে কেমন করিয়। ফকীর 

হইবে? তাহার! যেন এ কথাও বপিতে চায় ষে, আগে আগ্লাকে ছাড়িয়। 

দাও তবে প্রকৃত ফকীর হইতে পারিবে (টীঃ ৩*২) যাহ! হউক, ফকীরকে 

পুর] এব।দৎ কর| আবশ্যক । মহায্ম! হজরৎ ঈীঁছ। নবা (০ বলিয়াছেন-- 

£এবাদৎ আমর নিজের পদার্থ নভে, উহার উপর আমার কোন ক্ষমতাই 
নাউ; তথাপি অ।মার উপর এবাদতের বিম্মা। দেওয়। হইয়াছে ।”৮ 

যাহ! হউক, পাঠক! বুঝিয়া লও-_ছুফীগণ ফকীর বলিয়া যাহা বুঝেন 
তাকার ব্যাখ্য। কর! আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আব!র “মানব সর্ব বিষয়ের 
অভানগ্রস্ত সুতরাং সর্বতোভাবে দরিদ্র" এ কথাঁর ব্যাখা! কর।ও আমাদের 
উদ্দেশা নহে; কেবল ধনের সন্বপ্ধে মানুষের যে দরিদ্রতা ঘটে,সুধু সেই 
কথাই, আমর! এস্থলে বর্ণন1 করিব। 

দরিদ্রেগণের শ্রেণী বিভাগ--মানব, লক্ষ লক্ষ অভ।বের মধ্যে 
থাকিয়া জীবন যাপন করিতেছে । কেবল ধনের অভ।বে মানবের যে দরিদ্রত। 

ঘটে তাহ ( গ্রধানতঃ) দুই প্রকার--(১) ষে বক্তি ইচ্ছা 
গ প্রধান শ্রেণী বিশ্ত পূর্ব্বক ধন পরিত্যাগ করে তাঁহ।কে ( 002 ১ জাহেদ) 

অর্থাৎ বিরাশী বলে। (২) যেব্যক্তি আদো ধন প্রাপ্ত হয় নাই তাঁহাকে 
52১ (ফকীর ) অর্থাৎ দরিদ্র কহে। ফল কথা ধনের অভাঁবকে দরিদ্রতা 

বলে। (অ।বার দেখ, বিশদ বাখ্যা করিলে) নিধ্ন দরিদ্র লোককে 

টাক্ষ।-_৩*২ | “শশৃনা” না হইলে "পূর্ণ" ছওয়া যায় না। কলদ বায়ু শুনা না হইলে জল 
পূর্ণ হইতে পারে না| কলস হতে যায়ুবাঞ্ির করিয়া! দিলে সেস্থানে জল প্রবেশ করিতে 
পরে সেইরূপ সদ্গুপ লাত করিতে গেলে আগে হাদর়, চইতে দোষ বাঞ্ির করিয়া] ফেল। 

উচিত। খোদা প্রাপ্তি চরম লাভ। উহ পাইতে হইলে অগ্রে আল্লা ভিন্ন আর সমস্ত ত্যাগ 
করতঃ ধরি হওয়। আবশ)ক । 

| ১৯৯ 
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ইং 
( মোটামুটা ) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করাযায়। (১) যাহার ধন নাই 

কিন্তু উপাঞ্জন করিতে ষথাসাধ) পরিশ্রম করে তাকে 

লোভী দরিদ্র কছে। (২)ষে দরিদ্র ধন।জ্জনে 

চে! করে ন, কেহ ধন দিলেও গ্রহণ করে না, ফলকথা, ধনকে যে ব্যক্তি 

স্বণ। করে তাহাকে (জাভেদ) বিরাগী বলে। (৩ )ষে দরিদ্র ধনার্জনে 

চেষ্ট। করে না, আবার বিনা চেষ্টান্স যাহ! কানে আসে তাতাও ফেপিয়। 

দেয় না--কেহু দিলে গ্রচণ করে, না দিলে অন্তষ্ট ও গ্রাফুল থাকে তেমন 

লেংককে (কানে এ ফকির) না তুষ্ট দর্রদ্র বলে। (চী: ৩৩ ) অগ্রে আমর। 

দনিদ্রতার কল্যাণ বর্ণন| করতঃ শেষে ১৩) ১পরাগে।র সুফল গ্রদর্শন 

করিব। অগ্রে দপিদ্রতার কল]াণ বর্ণন। করিবার উদ্দেশা এই যে, ষে 

কোন শ্রেণীর দরিদ্র হউক ন! কেন, কেহই কলা!ণ হইতে বঞ্চিত হইলে না । 

পোভী দরিদ্র, ধন লাভের জন্য যথ।সাধ্য চেষ্ট1 করিয়াও অকৃতকার্য হইলে 

উপকার হইতে বঞ্চিত হইবে না। 

দ্রিদ্রুতা সম্ভূত কল্যাণ সম্বন্ধে কোরআন, হদীছ ও মহাজন 
উক্তি--প1ঠক ! স্মরণ কর, মহু!গ্রতৃু ফকীর লোককে এত ভ।লখ।মেন যে 

“মোহাজের' লোকের নামের অগ্রে ফকীর লেকের নাম শইয়ছেন 

(টা ৩০ ৪5) যথ। 

বিশদ শ্রেণী বিভাগ 

রা ঞি টি ট্্পি্প প পরচিঞ 

ইত্যাদি ****০১*০ ৩১০ * 1১৯ 

“্ককীর ও মোহ।জেরগণের জন” (২৮ গার।। সুরা-হুশর। ১ র়েকৃ। ) 

টীকা--৩০৩। 'দরিদ্ত্রগণ্রর শ্রেণীবিভ।গ' ইমাম ছাহেব মূল গ্রন্থে যেকপ 'ভাবে দেখাউ- 

পাছেন তা৬1 সহজবোধা করিব।র জন] নিয়ে শৃঙ্খলার স্থিত পুনরায় লিখ! হইল । 

দগিদ্র প্রধানতঃ দ্বিবিধ--১ । বিরাগী জাহেদ (যে দরিদ্র হচ্ছা পুর্ধবক ধন পরিতা!গ করে 
ধ্নার্জনে চেষ্টা করে না বা কেহ ধন দিলেও গ্রহণ করেন।) ২1 চির-দরিদ্র (যেব্যস্তি 

আদৌ ধন প্রাপ্ত হয় নাই) 
শেষোল্িখিত চির-দরিদ্রগণের আবার দুই তাগ আছে-্যশা ১। লোতী দরিগ্র (বহার 

ধন নাই কিন্ত উপার্জন করিতে যখালাধ্য পরিশ্রম করে) *। তুষ্ট দরিদ্র (যে দরিষ্ 
ধনার্জনে চেষ্টা করেনা, আবার বিন] চেষ্টায় যাহ। হাতে আসে তাহাও ফেলিয়। দেয় ন।) 

টীক-_-৩১৪ | যাহার! বিশুদ্ধ ধর্ম (ঈমান) অক্ষত রাখিবার'জন্য বিধন্মার অত্য।চার 
হইতে পলাইয়। দূর দেশে আশ্রক্ন লন তাহাদিগকে “ মোহাজের ' বলে। যে সকল মুসলমান 
মক্কার কাফেরগণের অত]াচায় হইতে পলাইর়। মদীনা শছুরে আশ্রপন লন, ভাঙার! 'মোধাঞ্জের” 

বলিয়! বিখ্যাত । ভা হার। আলার অতীব শ্রিক্ন এবং অলীদ পুণ্যের অধিকারী । 

১৪১ 
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টি ই 
মহাপুরুষ হজরত রন্ুল ৫ বলিয়।ছেন--“যে দরিদ্র, অক্স বক্স দানে 

বৃহৎ পরিবার পালন করে এসং তৎনঙ্গে সাধুভাপে পবিত্র জীবন যাপন করে 

মহ। করুণামর তাহাকে ব$ ভালদাপেন 1” তিনি হজরত বেগালকে 

বলিমাছেন--" দেখ বেলাল! সংস।র হইতে যাইবার কালে যেন দরিদ্র 
তয়! যাইতে পার তদর্থে চেষ্টা কর।” তিনি আরও বলিয়ছেন--''আমার 

ওল্পতগণের মধ্যে দরিদ্র লোক, ধনী লেকের পচ শত বৎসর গ্রে 

বেছেশ তে প্রবেশ করিনে।” হুদীছের অন্য বচনে এ কথাও প্রক1শ যে-_- 
“আমীর লোকের চক্লিশ বৎসর পূর্বে দরিপ্রগপ বেহেশতে যাইবে |” এই 
ছুই বচনে প্রকাশ্য পার্থক্য দেখ! যাঁঃ, কিন্তু শেষোক্ত বচনে লোতী দরিদ্রের 

কথ। বল! হইয়াছে । যেদরিদ্র লোভী, ও আমীর লোকের চল্লিশ বৎসর 

পূর্বে পেছেশতে যাইবে । যেসকল দরিদ্র, দরিদ্রতাকে অমূল্য হিতকর 
মনে করিয়া সস্তোষের সহিত গ্রন্ণণ করিয়াছে ত।ছাদের কথ। পূর্ববর্তী বনে 
কথিত হুইয়াছে-তাকার| প'চশত বৎসর পূর্বে বেছেশ তে যাইতে পারিবে | 

মহ।পুরুষ হজরত রসুল ঝলিয়াছেন--““অ।মার ওম্মতগণের মধ্যে দরিদ্র 
লে।ক সর্নাপেক্ষ| শ্রেষ্ঠ, এবং দুর্বল লেক সর্বাগ্রে বেছেশ.তে বিচরণ করিতে 
লাগিবে।”' তিনি আরও বলিয়ছেন_-“আমদার ছুটী অনুষ্ঠঠন আছে। হে 
ব্ক্তি আমার সেই ছুই অনুষ্ঠান ভালবাসে সেই যেন আমাকেই ভাল 
বাসিয়। থাকে | আমার মেই দুই অনুষ্ঠানের একটা «দরিদ্রত]' অন্যটি 
প্রবৃত্তির লহিত “জেহ!দ' (যুদ্ধ)। হুদীছ শরীফে এইরূপ উক্ত আছে বে-_ 
“হজরত জেব।ঘ্জেল ফেরেস্তা একদিন মহাপুরুষ হজরত বত্ুল 
এর সমীপে অবতীর্ণ হুইয়! জ্ঞাপন করিয্নাছিলেন যে__“মহা প্রভু আপন]1কে 

ছ।লাম দিয় পিআঁস। করিয় পাঠ।ইয়।ছেন--আপনি যদি ইচ্ছা করেন তৰে 
ভৃপৃষ্ঠের সমস্ত পাহাড় পর্বত স্বণে পরিণত করিয়! পিবেন। তাহা হইলে 
[পনি যথেচ্ছ। ব্যপহার করিতে পারিবেন।" ইহ! গুনিয়। হজরত বলিক়্া- 
ছিলেন--“হে জেবরায়েল, আমি তাহা! পাইতে চাই ন1। এই সংসারটা 

গৃছশূন্য লোকের গৃহ এবং নির্ধন লোকেগ ধন। সংশারে ধন জম| করা 
নির্ষে।ধ লোকের কার্ধ্য।' এরূপ উত্তর পাইয়া হজরত জেব রয়েল বণিয়া- 

ছিলেন--'আ.ল্গ।, আপন।র কথা অটল রাখুন” মহাঁতু। হজরত ঈছানবী 

+৪ একপিন কে।ন নিদ্রিত লেকের পর্ব দিয় যাইবার কালে ভাহাকে 

ডাকি জ।গিতে ও আর্লায় প্মরণে নিযুক্ত হইতে বলিয়।ছিলেন। সে ব্যক্তি 
১৯২ জাগিয়। 



নরিজরত। ) ১৪৩৩ সিক্ত 

জাঁগিয়৷ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল--“হে মবী আমাকে কি কধিতে হইবে? আমিতো 

সংসার ছাড়িয়া! দিয়া আরামে নিষ্্ী যাইতেছি 1 হজরৎ নবী বলিলেন-_হে ত্রাতঃ ! 
তবে শয়ন কর স্থুথে নিদ্র। যাও ।” মহাত্মা হজরৎ ধা পথে ঘাইবার 

কালে দেখিয়াছিলেন কোন ব্যক্তি একথানি ইষ্টকের উপর মাথা: রাখিয়া তৃপৃষ্ঠে 
শয়ন করিঘা আছে । তাহার শরীরে একখানি কমল ভিগ্ন অন্য ধস্্ নাই। 
নবী মহোদয় আল্লার দরবারে নিবেন ফরিলেন--“হে করুণাময়! তোমার 

এই বান্দার জীবন কেন এইরূপ ছুগগতির মধ্যে নষ্ট হইতেছে ?” উত্তর আসিল 

“হে মুছা? তুমি কি জান না আমি যাহাকে অধিক ভালবাসি তাহাকে সাংসারিক 

ধনৈশ্বধ্যের কচকচি ঝকঝকি হইতে নিরাপদ রাখি?” মহাত্মা আবু রাঁফে 
বলিয়াছেন--“একদিন মহাপুরুষ হজরত রস্থুল টা? এ গৃহে অতিথি আসিয়া- 

ছিল। তখন তাহার গৃহে কিছুমাত্র খাদ্য দ্রব্য ছিল না । আমাকে নিকটস্থ 
এক হঠ্রানুদী মুদির দোকান হইতে কিছু আটা! ধারে আনিতে অনুমতি করিগ্না- 
ছিলেন । আমি ইয়াহুদীর নিকটে গরিয়! হাজরতের জন্য কিছু আটা ধারে চাহিয়া 

ছিলাম। ইর়াহুদী নগদ মূল্য তির দিবেনা বলিয়! উত্তর দিলে, আমি ফিরিয়া 
আসিয়! হজরতের সমীপে তৎসমস্ত কথা বলিয়াছিলাম। তিনি শ্রবণ করতঃ 

একটু বিমর্ষ হইয়াঁছিলেন এবং শেষে বলিমাছিলেন---“আল্লার শপথ, আকাশে 
আমি “আমীন” (বিশ্বস্ত) বলিয়৷ পরিজ্ঞাত; ইয়াহুদী কিছু আটা ধারে বিক্রয় 

করিলে অবশ্যই আমি মূল্য পরিশোধ করিতাম। যাহা হউক , আমার এই 

বন্দী লইয়৷ গিয়া উহার নিকট বন্ধক দিয়া কিছু আটা আন। তাহার আদেশ 

মত আমি সীঁজোয়াটী বন্ধক বাখিয়! আঁট! আনিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে হজরতের 

মন প্রফুল্ল করিবার অভিপ্রায়ে নিয় লিখিত আদ্লাৎ অবতীর্ণ হয়, 

পা তাত পি পাজি রানি তো টি ৪ ওটি ভি 

রা টা 1 নত ০০৪ ৯3 

| পি লি তে ক লিলা 
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“বহু সম্প্রদায়কে ধন দওলৎ দিয়াছি; তদ দ্বারা তাহাদের পাখিব জীবনের 

শোভা! সৌষ্টব করা হইয়াছে । তুমিসে দিকে কটাক্ষপাত করিও না। 
উহা! তাহাদের পরীক্ষার কারণ হইয়াছে__(তোমার জন্য) তোমার প্রভুর নিদ্ধীরিত 
জীবিক! অতীব শ্রেষ্ট এবং চিরস্থারী |” (১৬ পারা । সুরা তাহা । ৮ রৌকৃ।) 

অর্থাৎ হে মোহাম্মদ ! তুমি ধন ও ধনীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না, সে সব 

উহাদের বিপদের হেতু ; ষে দ্রব্য তোমার জন্য আল্লার নিকট জম! আছে তাহা! 
সর্ব শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থাপী। মহাক্সা কীবল. আহ.বার বলিয়াছেন__-“মহাঁআসা! হজরৎ 
মুছা নবী [5 কে মহাপ্রভু আল্লা! বলিগাছিলেন__“হে মুছা 1 দরিদ্রতা ঘটলে 

বলিও__ 
শর্ট / তু তি তি প্রচ ৮০ শর্ল 

0 ৬৪ 77 ১৮৯০ ১ +৯ )--72০ 

ধেন্য দরিদ্রতা ! তুমি সাধুগণের শরীর রক্ষার্ অঙ্গরাঁথ! জামা |” মহাপুরুষ হজরৎ 

রজ্গল তি বলিরাছেন--“যখন আমাকে বেহেশৎ ও দোজখ দেখান হয়, 

তখন অধিকাংশ দরিদ্র লোককেই বেহেশতে দেখিরাছিলাম ; এবং অধিকাংশ 

ধনীকেই দৌজখের মধ্যে দেখিতে পাইরাছিলাম। তিনি বেহেশতে স্ত্রীলোকের 
সংখা৷ অল্প দেখিয়া! জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন-_ত্বীলোকগণ কোথায় ?৮ তদছুত্তরে 
শুনিয়াছিলেন__ 

চি পা ও 

০৮/।)-৪-০)/ | 9 ০2১৮ | ৬1 ১৮৯ ১1 (১৫1৯০ 

“ন্বর্ণ ও জীফরাণে সুরঞ্জিত হইতে প্রবুন্ত হইর। (তাহার৷ বিলঙ্ে পড়িয়াছে) 1৮ 

অর্থাৎ তাহারা স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কারে ও রঞ্জিত বেশ ভূষ|! করিতে নিযুক্ত হইয়া 
বেহেশতে আসিবার কার্যে অবসর পার নাই। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে 

যে-_-“কোন পয়গস্থর, নদীর তীর ধরিরা গমন কালে দেখিতে পাইরাছিলেন-_ 

একজন ধীবর আল্লার নাম লইয়া জাল ফেলিতেছে অথচ জালে মাছ বাঁধিতেছে 

না, কিন্তু অন্য এক ধীবর শয়তানের নাম লইয়া জাল ফেলিতেছে এবং প্রচুর 
মৎস্য পাইতেছে। এতদ্দর্শনে পরগন্বর মহোদর আল্লার দরবারে নিবেদন করিলেন 

--হে মহাপ্রভু! এ সমস্তই তোমার আদেশে হইতেছে কিন্তু ইহার মধ্যে কি 
কৌশল আছে বুঝিতে পারিতেছি না।” বিশ্বপ্রভু এক ফেরে শত৷ দ্বারা তাঁহাকে 
জানাইয়াছিলেন যে, প্রথম ধীবরের স্থান বেহেশতে আর দ্বিতীয় ধীবরের স্থান 

দোজখে নিদ্ধারিত আছে 1, ফেরেশ তা আসিয়! যখন পয়গন্থর ছাহেবকে ধীবরহ্বরের 
5৫ ৪ 
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4? 

পরিণাম লুম্পষ্ট দেখাইয়া দিলেন তখন তিনি হাঁটু গাঁড়িয়া বসির নিবেদন 

করিলেন__-হে মহাপ্রভো ! এখন আমি বুঝিতে পারিলাম ও সন্ত হইলাম 1৮ 

মহাপুরুষ হজরৎ রম্সুল (৫ বলিযাঞ্ছেন_পরগঞ্ঘরগণের মধ্যে মহাত্মা 
হজরৎ ছোলায়মান নবী (৯ কে ধনৈ্ব্য্ের জন্য সর্বব শেষে বেহেশতে যাইতে 

হইবে। আমার ছাহাবাগণের মধ্যে ধন ও দওলতের জন্য আবছুর রহমান 
বেন আউফ, সকলের শেষে বেহেশতে প্রবেশ করিবে 1৮ তিনি অন্যত্র বলিগা- 

শ্নেণ্ধনী লোকের! বহু কষ্টে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পাইবে ।” তিনি 
অন্য সময়ে বলিগাঙেন__“মহাপ্রভু, যাহাদিগকে অত্যগ্ত ভালবাসেন, তাহাদিগকে 

ইহসংসারে বিপদ আপদে জডিত রাখেন । আর যাহাঁদিগকে সর্বাপেক্ষা ভাল- 
বাসেন তাহাদিগকেই তিনি ১ | (এক তনা ) করেন” ছাহাবাগণ “এক. 

তন” শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন_-” সংসারে যে ব্যক্তি 

সম্পূর্ণ নির্ধন হয় এবং যাহার সন্তান সম্ততি ও পরিবারবণী সমস্ত মারা যায় 

তাহাকে “একতা” বলে 1৮ *** মহাপুরুষ হজরং রসুল (0 একদা হজরৎ 
বিবী আশা ছিদ্দীকাকে বলিয়াছিলেন-_-“দেখ, আশ! ! কেদামতের দিন যদি 

আমার সঙ্গে থাকিবার ইচ্ছ| থাকে, তবে দরিদ্রের ন্যার জীবন যাপন কর; 

আদীর লোকের ব্যবহার পরিত্যাগ কর; পরিধানের জীর্ণ বন্ত্রে যে পর্যন্ত 

তালী লাগাইবার উপায় থাকে সে পর্য্যন্ত তালী লাগাইয়া পরিবান কর। 
তালী লাগান হর নাই এমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিও না1৮ (টি ৩০৭) 

মহাপুকষ হজরৎ রস্থুল প্রি বলিগঞ্থেন__“কেগামতের দিন মহাবিচার-ভূমিতে 
সকলকে আনা হইলে দরিদ্রদিগকে সম্বোধন পূর্বক মহাপ্রড়, ক্রটি স্বীকার 
করিতে লোকে যে ভাবে কথা বলে, তদরূপ ভাবে সান্বনা বাকো বলিবেন 

হে আমার প্রিয়তম দরিদ্রগণ 1 সংসাবে তোমাদিগকে ধন দেই নাই, তাহাতে 

এ কথা মনে কবিও না যে তোমাদিগকে অপদার্গ '3 তুচ্ছ ভাবিয়া দরিদ্র 

রাখিগ়াটিলান, বরং এই কথা বুনি ল€ যে, তোমাদিগকে এথায় মানি! 

মহ) পুরস্কার দ্িব__মহা সম্মানে গৌরবান্বিত করিব, এই অগ্িপ্রায়ে তোমাদিগকে 

সংসারে দরিদ্র করির! রাখিগাছিলাম। এখন তোমরা এই উপস্থিত' জনবৃন্দের 

জনতা মধো প্রবেশ কর, উহাদের মধ্যে যে যে ব্যক্তি আমার নামে তোমাদিগকে 

পৃথিবীতে এক লোকমা মন্ন বা এক টুকরা বস্ত্র দিরাছিল তাহাদিগকে টানিয় 
৬৩২৩০ 

ঢী*1_-৩০৪। পৃন্নিশভাঁ ভাবক। [চিহ তত চী+] চিজ প্গস্তক অংশটা মূলগ্রস্থে 

পরবতী পারার শেষে ছিল। শৃঙ্খলার ক্মণা স্থান পরিবন্তন কর! গইল। 

১০৯৩ 
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টে ই 
লইয়া বেহেশতে চলিয়া! যাও-_ভোমাদের প্রতি অক্ুগ্রকারীদিগকে অদ্য তোমাদের 

হস্তে সমর্পণ করিলাম । ইহা! শুনিপন। দরিদ্রগণ অন্নদাত৷ ও রস্ত্রদাতাদিগকে 

আঅন্গুসন্ধান করিতে জনতার মধ্যে প্রবেশ করিবে । সেই মহা কাঠিন্যের দিন, মমন্ত 

লোক প্রচণ্ড উ্লাপে ঘশ্ম-ভুলে আপ্ল,ত হইতে থাকিবে এবং পিপাসার অস্থির 

হই রহিবে, তখন দরিদ্রগণ তাহাদের উপকারীদিগকে হস্তে ধরিয় টানিয়া 

লইয়া! বেহেশতে প্রবেশ করিবে ।” মহাপুরুষ হজরং স্থল [18 হাহাবাঁ- 

দিগকে বলিগছিলেন--“তোমরা দরিদ্রদিগের সহিত বন্ধ,ত্ব রাখ এবং যথাসাধ্য 
তাহাদের উপকার কর। তাহার! তোমাদের পরকালের ধন ও প্রধান সম্বল ।” 

ছাহাবাগণ নিবেদন করিয়াছিলেন-_-“তাহার। কি প্রকার ধন?” হজরৎ ব্লিয়া- 

ছিলেন--“কেয়ামতের দ্রিন দরিদ্রদিগের প্রতি আদেশ হইবে যে, যাহার! পৃথি- 

বীতে তোমাদিগকে এক লোকম! অন্ন বা এক ঢোক জল বা এক খণ্ড বস্ত্র দিগাঁছে 

তাহাদিগকে হাত ধত্রিগ। টানিয়। লইয়! বেহেশতে চলিরা যাও |” মহাত্মা হজরৎ 

আলী করমুল্লার মুখে শুন] গিয়াছে বে, মহাঁপুক্লষ হজরৎ রন্দবল প্র বলি- 

যাছেন-_“যে সময়ে লোকে ধন সম্পত্তি সঞ্চর করিতে তৎপর হইবে, দালান 

এম্মরৎ বানাইতে উংসাহিত হইবে, এবং তৎসঙ্গে দরিদ্রদিগকে দরিদ্রতার জন্য 

স্বণা করিতে শিখিবে নি চারি প্রকার বিপদ মহাপ্রভু জনসমাজে প্রেরণ করিবেন 

-(১) ছুতিক্ষ; (২) রাজার অত্যাচার ; (১) বিচারকগণের * পক্ষপাত 

(৪) কাফের ও শক্ষগণের দৌববাআ্ময |, 
মহাঁগ্া হজরত মুদ্ছ) নবী (*০ আলার দরবারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 

-ে আল্লা! কোন ব্যক্তি তোমার বন্ধু? আমি তাহাকে ভাল বাঁসিব 1,» 

প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল--“যে ব্যঞ্জি সম্পূর্ণ ধন হীন সেই আমার বন্ধু ।” 

(টীঃ ৩*৬) মহাত্মা এবনে আব্বাছ বলিখাছেন--“যে ব্যক্তি দরিদ্রকে দরিদ্রতার 
জন্য ঘ্বণা করে এবং ধনীকে ধনের জন্য সম্মান করে সে আল্লার অভিশাপ্গ্রন্ত গর 

ধিক্কার প্রাপ্চ।” জ্ঞানী লোকেরা বলিধাছেন-_-“মহাস্মা ছুফীয়ান সুরীর দরবারে 

ধনী লোক যেরূপ লাঞ্চিত হইত তেমন আর কুত্রাপি হইত না--তিনি ধনীদিগকে 
আগের সারিতে স্থান দিতেন না- দরিদ্র দিগকে প্রথম ষারিত্ে নিজের আশে 

পাশে স্থান দিয়। ধনীদিগকে পশ্চাতের সারিতে রাখিতেন ৮” মহাত্বা লোকমান 

্বীয় পুত্রকে উপদেশ দান কালে বলিয়াছিজেন__“হে পুত্র সাবধান ! ছিন্ন 

ডিনগি তারকা চিঠি কণে ছিল। থুর্থলার অন্য স্থান গরিবর্তবর কণা ৫হল। 

১৪৬ 
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বস্থম পরিহিত ঘরিপ্র্দিগকে কখনই দ্বণ! বা তুচ্ছ জান করিও ন। মনে রাখিওও 
"_ধিনি তাহাদ্বের প্রভূ, তিনি তোমারও প্রত ।% মহাত্ত। ইয়াহীয়। এবনে 

মীজ বলিনাছেন--“দরিস্রতা দেখিরা লোকে যেমন ভয় পায়, দোক্সিথের জন্য 

যদি তদ রূপ ভয় করিত, তবে দরিদ্রতা ও পোঁজথ উভয় হইতে অব্যাহতি পাইত ; 
ইহারা সংসার উপার্জনে যেন্ূপ কঠিন পরিশ্রম করে, বেছেশৎ উপার্জনে যদি 

তদ রূপ পরিশ্রম করিত তবে সংসার ও বেহেশৎ উত্তগন হস্তগত হইত, এবং ইহার 

বাহিরে লোকের দৃষ্টির জন্য যেরূপ তর করে অস্ধরে আল্লার দৃহির জন্য দি 
তদবূপ তয় করিত তবে উভয় জগতে সৌতাগ্যবান হইত।৮ মহাস্ম হজরৎ 

এব রাহীম আদ হমের সম্মখে কেহ দশ সহন্স মুষ্র। স্থাপন পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে 

অনুরোধ করিলেও তিনি গ্রহণ করেন নাই। বৃহু অনুরোধ উপরোধ করিলেও 

তিনি প্রত্যাখান করতঃ বলিসাছিলেন__হে ভ্রাতঃ! তুমি কি ইচ্ছ! কর যে 
আমি এই মুদ্রা গ্রহণ পূর্ববক দরিদ্রের তালিক! হইতে আমার নাম কাটিয়! 
ফেলি ইহা তে! কখনই পারিব না ।, 

তুষ্ট দরিদ্রের গৌরব । মহাপুরুষ হজরৎ রন্রল (টর্চ বলিগহেন_ 
“আল্লা, ষাহাকে এছলাম ধর্মে স্ুপথ প্রদশন করিয়াছেন এবং অভাব মোচনের 

উপযোগী ধন দিরাছেন, সে ব্যপ্ঠি যদি তাহাতে পরিতুষ্ট হইতে পারে ভবে 
তাহার তুল্য ভাগ্যবান আর কেহ নাই,।” তিনি দরিন্রদিগকে সঞ্ধোধন পূর্বক 
বলিয়াছেন-__“হে দরিদ্রগণ! তোমরা দরিদ্রতাকে হৃদয়ের আত্তস্থল হইতে 

ভাল বাস ও সন্তুষ্ট থাক। দরবিদ্র হইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলে দরিদ্রতার কঙ্গযাগ 

পাইতে পারিবে, অন্যথায় সে কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবে | এই হদীছের 

প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যার যে, লোভী দরিদ্র, দরিপ্রতার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত 
থাকিবে; কিন্তু অন্য বহু হদীছে নুম্পই বল! হইয়াছে যে, লোভী দরিদ্রগণের 

ভাগ্যেও কল্যাণ লিপীবদ্ধ হইবে । হজরৎ আরও বলিয়াছ্ছেন--পপ্রত্যেক বন্ধ 

লাভ করিতে এক একট। কুঞজী (উপায় ) লাগে। ছবরকারী দরিদ্রের হলয়ে, 

আল্লার প্রতি যে প্রেম থাকে, তাহা বেহেশ তের কুপ্ভী, তন রূপ দরিঞ্জ ফেয়ামতের 

দিন আল্লার সঙ্গে মিলির! বলিতে পাইবে ।” তিনি আরও বলিয়াছেন “নিজের 

নিকট যে বস্ত্র আছে তাহাঁতেই যে দরিদ্র পরিত্ুষ্ট হয় এবং মহাপ্রভু, থে জীবিক। 
দিয়াছেন, তাহা পাইয়া যে দরিদ্র সন্তষ্ট থাকে তাহাকে আল্লা সর্বাপেক্ষা! অধিক 

ভাল বাসেন।” তিনি অন্যত্র বলিদাছ্ছেন__“আমীরই হউক বা গরীবই হউক, 

কেয়ামতের দ্দিন দকলেই এই বণিরা অনুতাপ করিবে যে--“হায় ! পৃথিবীতে, 
১৯৭ 
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কেবল জীবন রক্ষার পরিষিত দ্রব্য ভিন্ন অতিরিক্ষ দ্রব্য যদি না পাষ্তাম তবে 

অদ্য আমাদের কেমন সৌভাগ্য বাড্ডিত 1” মগাপ্রত্ত, একদা হজরত এ মাগ্লে 

নবী (*2 কে প্রত্যাদেশ করিয়াহিলেন--“হে এ; মায়েল ! ভগ্নঙ্্রর় মানবের নিকটে 

আমাকে অনুসন্ধান কর |” নবী মগোদ৭ জিজ্ঞাস করিগাছিলেন_-“হে প্রভো ! 

তদরূপ লোকের সন্ধান বলি] দাও ।” উতর আসি খিল-ণ্যে ব্যক্গি সাধু 

অথচ দরিদ্র” মঠাপুকষ হজরত রল্জুল (8৫ বলিরা্েন--“কেগামতের দিন 
মহাপ্রভ়, ফেরেশ তাগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন_-মআমার সেই বিশেষ গ্রিদতম 

লোকেরা কোথা ? ফেরেশতাগণ নিবেদন করিবে-হে মহাপ্রভো । তাহারা 

কোন লোক? সন্ধান প্রার্থনা করি ।' আদেশ হইবে-_-তাগারা মু্লমান দরিদ্র 

-_ আমার দান তাহার! নিতান্ত মন্তোষের সহিত গ্রহণ করতঃ কৃতজ্ঞ চিনে জীবন 

যাপন করিরাছে । তাহাদের সকলকেই বেহেশতে লইগ। বাঁ” ফেবেশ ভাগণ 

'আদেশ-প্রাপ্তি মাত্র তাহাদিগকে সর্বাগ্রে বেহেশতে লইয়া যাইবে । এদিকে 

আর সমস্ত লোক বিচার ও হিসাব নিকাশের দারে আবদ্ধ রহিবে ।৮ মহাম্মা 

আবু দরদ! বলিতেন-ণ্ধন বৃদ্ধি দেখিবা যে আনন্দিত হব এবং পরমায়ু প্রতিক্ষণ 

কমিতেছে বলিয়া ্ঃখিত না হা, তাহার বুকি বিকার প্রাপূ হইয়াছে। হায় 

আল্লা! পরমাধু কমি: বাইতেছে এ অবস্থার ধন পৃদ্ধি হইলে কি লাভ ?” 

মহা! আমর এবনে আবুল কারেছ ব্য$ঠন অভাবে শাক সহকাবে রুগি 
তক্গণ কবিতেছিলেন দেখিণা, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাস করিগাঠিল__“হে আমর 1 

তুমি পৃথিবীতে এ সামানা দ্রবো তৃষ্ট আছ ?” মহাক্সা উত্তর দিগাহিলেন__ 
“আমি এমন লোক দেখিরাছি, তাহারা এতদপেক্ষ। সামান্য ও নিকই পদার্থে 

সন্তুষ্ট আছে 1৮” সে ব্ন্তি বলিরাছিলেন_-“তদবূপ ব্যক্তি আবার কে ?” 

মহাত্ব। বলিলেন__ণযাহারা' পরকালের পরিবঞ্ঠে নিয়া লইরাছে তাহারাই এতদ- 

পেক্ষা জঘন্য পদার্পে ভুলিয়াছে |”  (গিঃ ০০৭) মহায়া আবুজার এক দিন 

কতকগুলি লোকের সন্ম,খে হদীচ্ের কথা লইয়া আলাপ করিতেছিলেন , ইতি 

মধো তাহার পত্বী আসিথা সংবাদ দিলেন--অদ্য গুহে কোন খাদ্য দ্রব্য 

নাই ২ তাহার উপর এমন কোন দব্য৪ নাই যাহার বিনিমধে খাদা দ্রব্য 

টী*। ৩৭ । এ স্গের অর্থ এহ যে, মভাত্! আমর মাংদ ঘৃঠাদি উপাদের 
ভ্রুত্য পরিত্যাগ করতঃ শাকান্সে পঠিতৃপ্ত ছিলেন। ক্ষুধা রাখিয়। শাকান্ ভে।জনে বল 

ও স্বাস্থ। ঝ্ম।ন পাকে। কিন্তু সাংসাগক লোকের। পরকালে |হতকণ বন্ত তা।গ 
করতঃ লংলগে এমপ বশ ছেগে মুদ্ধ হয়ছে যে ঠাঙার এক মুষ্টি অধিক ভোজন 
করিলে গেট ফুজে-স্অজীণ হয়--শেষে দাও বনশ হইয়া জীখণ সংশয় ঘটে। 

৯চীচ 
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কন 
সংগ্রহ করা যাইতে পারে ।” মহাত্মা! প্রফুল্ল বদনে বলিলেন-__“অরি রমণী !. 
ইবর কর-ধেধ্য ধর) আমাদের সম্মখে যে দীঘ গুগম পথ বিস্তৃত 

আছে তাহা অতিক্রম করিতে হইলে বোঝা ভিড়া না থাকাই ভাল। 

বোঝ! ভিড়া লইয়া কেহই সেই হুর্ঈম পথ অতিক্রম করিতে পারিবে না। 

পতীর বচন শ্রবণে সেই সৌভাগ্যবতী রমণী হাট চিত্তে গুহে চলিয়া গেলেন। 

তুষ্ট দরিদ্র ও লোভী দরিদ্রের মধ্যে তুলনা ধৈর্যাবলদী 
(ছাবের ) দরিদ্ধ ও কুতজ্জ-গদগ (শাকের )ধনী এতছুভয়ের মধ্যে কোন দল 

শ্রেষ্ঠ? এ সম্বন্ধে জ্ঞানী আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে । তথাপি পাঠক ! 

ইহা! নিঃসন্দেহে জানিয়া রাখ যে, ধেগ্যাবলঙ্গী দরিদ্রই 
শ্রেষ্ঠ, এ সিাজ্বের মধ্যে ভূল নাই। উপরে যে সকল 

হ্দীছ বর্ণিত হইগাছে তাহ! মনোযোগের সহিত বুঁঝিলে এ 

কথার সত্যতা৷ প্রমাণ হইবে । তাহার উপরও যদি তোমরা যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ 

চাও তবে শুন__মআল্লার ম্মরণ ও তাহার প্রেম হইতে যে পদার্থ মানুষকে 

ক্ষান্ত রাখে তাহাই বাস্তবিক জঘন্য পদাথ। দরিদ্রতা কখন কখন কাহার 

পক্ষে এমন কঠিন ভন যে আল্লার ম্মরণ ও প্রেমের পথে বাধা উপস্থিত করে ; 

আবার ধনও অনেকের পক্ষে সে পথের অন্তরাঁল হইয়া দাড়ায় । ফল কথা এই 

যে, অভাব মোচন হইতে পারে এমন ধন, একেবারে ধন- 

শূনাতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; তদ.রূপ পরিমিত ধনকে কখনই 

“দুনিয়া” বলিয়া ধর! হয় না, বরং সে ধনকে পরকালের 

পাথেয় বলিয়। ধরা হর। এই কারণে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল চা আল্লার 

দরবারে প্রার্থনা কালে বলিতেন--“হে মহ্বাপ্রতো ! আমার সন্তান ও উম্মত দিগকে 

অভাব মোচনের পরিমিত অন্ন বস্ত্র দান করিও ।” অভাৰ মোচনে যে পরিমাণ 

ধনের প্রয়োজন তদপেক্ষা অধিক ধন, না পাঁওর়াই মঙ্গল। যদি অতাব মযোচনের 

পরিমিত ধন ও তদতিরিক্ত অধিক ধন উভয়ই একই প্রকার হইঘ তবে 
সন্তোষ ও লোভ এ উভয় অবস্থার প্রভেদ থাকিত না । 

দরিষ্ত্র ও ধনী উভয়েই যদি লোতী হয়__অর্থাৎ ধনোপার্জনে ব্যস্ত থাকে, তবে 
উভয়েরই মন, ধনের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে ; সুতরাং ধনাসঞ্জি 

উভয়ের মনে সমান থাকে + কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তি যথাসাধ্য 

চেষ্ট! করিযাও যখন ধনোপাজ্জনে অক্ষম হয় এবং ধনে বঞ্চিত 

থাকে তখন .তাহার মন ভাঙ্গিয়া যায় । রিফল পরিশ্রম-যক্ণ। ভোগ 
১৪৯ 

কৃজ্ঞ ধনী অণ্ক্ষে] 

তৈষ।শাল দরিদ্র উত্তম 

ধনশুন] ত৷ অস্মক্ষো। 

পরম» ধন উত্তম 

লোনী খন অপেক্ষা 

লোতী দরিজ্ঞ উত্তষ 
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রি হু 

করিতে হইয়াছে বলিয়া সংসায়ের উপর বিরঞ্ি জন্মে ১ তখন হতাশ 
দরিপ্র, সংসারের প্রতি শ্বতাবতঃ বিমুখ ছুইয়া পড়ে। মু্ছলমানের হয়ে 

যে পরিমাঁণে লংসারাসন্তি হাস পায় 5 আল্লার প্রতি প্রেম সেই পরিমাণে 

বাড়িয়া ধায়? দরিদ্র লোৌক পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ অকত-কাধ্য হইতে খাকিলে 
সংসারকে কারাগার ল্য কষ্টের স্থান বলিয়া বিবেচনা করে এবং এখা হইতে 
পলাইয়া৷ পরকালে যাইতে উৎনুক হয়। স্মুতরাধি মৃত্যুকালে সংসারের দিকে 

মম আকুষ্ট না থাকিয়া আল্লার দিকে ঝকিয়া পডে। যাহার! সংসারে পুনঃ 

পুনঃ লাত করিতে থাকে তাহারাই ধনী হুইয়৷ উঠে এবং ধনের আনুসঙ্গিক 
ফল ভোগ করিতে পায়। 'শেষে তাহাদের মন সংসারের আসক্তিতে আবদ্ধ হইয়! 
পড়ে, এবং মৃত্যু উপস্থিত হইলে, পৃথিবী ছাঠিয়া যাওয়া! তাছার পক্ষে কঠিন 
হইয়া উঠে। লসুতরাং লোভী ধনী ও লোভী দরিগ্ত্রের অবস্থার মধ্যে মহ! 

গ্রা্ডের হুইনা পড়ে । এতন্তিক্জ এবাদৎ ও প্রার্থনার মধ্যেও পার্থক্য ঘটে । 

পরিদ্র লোক এবাদৎ ও প্রার্থনায় যে সুমিষ্ট আম্বাদ ভোগ করিতে পাঁয়, ধনীর 

ভাগ্যে তাহ! কখনই সম্ভবে না! ধনীর প্রার্থনা! কেবল জিহ্বার অগ্রভাগ গ্রবং 

মনের বাহির পৃষ্ঠ *ইতে উদয় হয়-_মানব-যনন আধাত পাইয়া চূর্শ না হইলে, 
খারং ছঃখায়িতে দগ্ধ না হুইলে,, , আলীর প্মরণের রুধ্য তন্মধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারে না। এ রঃ 
কুলি নিন বু রস 

গথাপি উক্ কারণে দরিন্্ 'ব্যফি, ধনী অপেক্গা শ্রেষ্ঠ 

আবার, দরিপ্র ব্ক্ি যদি ধনল্লোতী এবং খনী 'ব্যকি মৃর্দি 
শষ্িয় ধনে পরিতৃপ্ত ও সত্তষ্ট হয় তথাপি দরিদ্রের অবস্থা 
উৎকৃষ্ট হইবে॥ তুষ্ট ধনীর ধন আঅপছত হইলেও যদি তাহার মনে কিছু মাজ 

ফ্রুথ না জন্মে বরং ধনের অপচয়ে আল্লাকে ধন্যবাদ 

(দিতে রত হয়, তরে সে ধনীর দয়, কৃতজ্ঞতা ও পরিতৃপ্থি- টুর ও সংগে ক 
পরিতোষের প্রভাবে, পবিত্র হইতে পারে । সংসারে আরাম আবশ্বা উৎকৃষ্ট হট 

ও প্রেমে তাহার হৃদয় যে পরিমাণে দুষিত হয়, তাহা উক্ত লেও পার সমতুলা 

ছুই গুণের প্রভাবে সংশোধিত হুইয়! উঠে । এ দিকে দেখ, লোভী দরিস্ের 

হৃদয় ধনের লোভে দৃষিত হয় বটে কিন্তু ছঃখ কণ্টের চোটে তাহা পরিষ্কার 
হইয়া যায়। সুতরাং দেখ! যাইতেছে তুষ্ট ধনী ও লোতী দরিজ্র উভয়ের 

ব্বক্$র পরিজার পবিত্র হইন শেষে প্রার সমান অবস্থায় গাড়; তথন 
২০৩ উভয়ের 

৪ থাকিতে পারে 

তুষ্ট ধনী অপেক্ষা 

তুষ্ট দরিত্রউ তত 
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ঠা 
উভয়ের মনের পার্থক্য কেবল আল্লার নৈকট্য ব! দূরত্ব লইয়া বিচার করিতে 
হুই'ব। সংসারের প্রতি স্বণা হইতে আল্লার নৈকট্য বুঝ] যায় এবং তত্প্রতি 
আসক্তি ও ভালবাস৷ দ্বারা আল্ল1 হইতে দূরবর্তী নির্ণীত হয়। ধনী লোকের 
মন, যদি সম্পূর্ণ ভাবে ধনের প্রতি অনাসক্ত থাঁকে_- ধনের অস্তিত্ব 

বা অভাব বদি তীহার নিকট সমান বলি গণ্য 
হয় অথচ অপরের অভাব মোচনে যদি আনন্দ জন্মে তবে রে ক 
সেই ধনীর অবস্থা অবশ্যই লোভী দরিদ্রের অবস্থা 

অপেক্ষা উতকুষ্ঠ ও মহৎ হুইবে। মহামাননীর়া বিবী আয়শা ছিদ্দীকার অন্তর 

অরূপ উন্নত অবস্থার ছিল। একদিন তিনি লক্ষ মুদ্রা বিতরণ করিগাছিলেন । 

বিতরণ করিতে করিতে সন্ধা! সমাগত হইগাছিল। রোজ! এফ তারের সময় 

তাহার গৃহে এমন এক কপন্দকও ছিল না যে তদদ্বারা কোন খাদ্য ক্রয় 

করিয়া এফ তার করেন। পরিচারিকাগণ বলিয়াঞ্িল__-“আমাদের এফ তারের 

জনা মাস ক্রয়ের নিধিত্ত এক দেরেম মুদ্রা রাখিয়া! দিলে কি কোন ক্ষতি 

ছিল? তগভরে বিবী মহোদরা বলিয়াছিলেন__“বিতরণ-কালে কেন আমাকে 

জানাইয়াছিলে না? ধনী লোকের মন, নিজের স্থ-চিন্তা ভুলিয়৷ অপরের 
অভাব মোচনে এ প্রকার উন্নত অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারিলে অবশ্যই সে 

অবস্থা ব্ডই উন্নত। ধনীর হাদয় ঘদি তদরূপ উন্নত অবস্থায় না উঠিয়া 

শুধু (ছবর) ধে্যাবলন্বন করে তবে ধনাসক্ষি-জাত ক্ষতি, ছবরের প্রভাবে 

সংশোধিত হইতে পারে । অপর পক্ষে লোভী ফকীরের মন ধনাভিলাঁষ 

হবার বে পরিমাণে কলুষিত হয়, তাহা ছঃখ কষ্টের চোটে পরিফার 

হইয়। যায়; তখন লোভী দরিদ্র ও পরিতষ্ট ধনীর 

মানসিক অবস্থা সমান সমান হয়; কিন্ত অভাবগ্রস্ত ্জ উন 

ছ;খাকে ধন দান করা ছুর্গতিগ্রস্ত লোকের তত্বাবধাঁন করা তুলা হষ্টলেও লু 
ইত্যাদি নানাবিধ কভুব্যের বোন ধনীর উপর থাকে টান পা 
_দৰিদ্রের উপর তেমন কিছু দাপিত্ব থাকে নাঃ সে 

জন্য লোভী ফকীরের অবস্থা ছবরকারী ধনীর অবস্থা অপেক্ষা উৎু্ট হয়। 

প্রকৃত তুষ্ট দরিদ্রের ভ্রিবিধ সৌতাগ্যে অধিকার -- হদীছ 
শরীফে উক্ত হইয়াছে যে, একদা দরিপ্লগণ আপনাদের ছরবস্থা মহাপুরুষ 

হজরৎ রশ্থুল ট্রর্টে এর সমীপে নিবেদন করিবার জন্য একজন প্রতিনিধি 
প্রেরণ করিগাছিল। প্রতিনিধি তাহাদের এই কথা হজরৎকে জানাইগচ্জি 
৮$ ২০৭ 
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ছে রম্লুল্লা। ইহকাল ও পরকালের সমস্ত পুণ্য ধনী লোকের। লুটিয়! 
লঈতে__ধনীরা তঃখীর ছঃখ মোচন করে, জকাং দো, হজ করে, জেহাদে 

যার; আমরা দরিদ্র সুতরাং এ সকল পুণ্য-কার্ধ্য করিতে পারি না।৮ 

দরিদগণের প্রতিনিধিকে হজরৎ পরম সমাদরে গ্রহণ করতঃ উপবেশন করাইয়! 
বলিরাঙিলেন_-“তুমি যাহাদের পক্ষ হইতে আসিয়াছ তাহারা ধন্য । আমি 

তাহাদিগকে ব5 ভালবাসি । তুমি কিরিনা গিনা তাহাঁদিগকে বলিবে 

যাহারা আল্লার জন্য সন্তোষের সহিত দরিদ্রতা গ্রহণ করে, তাহাদের জন্য 

এমন তিনই সৌভাগ্য আঙ্ছে যাহা ধনী আমীর লোকের ভাগো কখনই ঘটিবে 

না। (১) বেহেশতের মপ্যে এক পরম রমণীর মহোন্নত স্থান আচে । সাধারণ 

বেহেশ তবাসিগণ সে স্থান এত উচ্চে দেখিতে পাইবে, বেমন ভূতল হইতে 
নক্ষত্র লোকের উন্নতি দেখা যাণ। সেই পরমোন্নত রষণীর স্থান কেবল 

দরিদ্র প্রগন্থর, দরিদ্র মুঙ্লনান ও দরিদ্র শহদগণই পাইবেন-- 

তদভিন্ন অনা কেহ সে স্থানে যাইতে পারিবে না । (২) দরিদ্রগণ, ধনী 
লোকের পাঁচশত বৎসর পূর্নবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। (৩) দরিদ্র 

লোক বঙ্দি একবার এই কালমা পদে 
তু পর তি রা রর পট ছি 2 পা রী রা টি 

খু ঞু 
১ | ৫&_| | ৯ 9 44) 0855 চি; 49 | ৬1৫ 

চা গা প্রা টি রা 

£ পাত তি পট রা টি 

খ ৬ 
০)--+9 | 491 9 491 

পবিত্রতা আল্লার এবং সমস্ত প্রশংসা! আল্লার জন্য এবং "মন্রা ব্যতীত কোন 

প্রশ্ন নাই এবং আল্লা শেষ্ঠ +_এবং ধনী লোকও যদি & কালা! পড়িয়া 
সহন্ন মুদ্রা গরীব দ£ঃখীর মধ্যে বিতরণ করে তথাপি ধনীর অবস্থা দরিদ্রের 

সমান হইবে না।৮ দরিব্রগণ যখন এ সুসমাচার প্রতিনিণির মুখে শুনিতে 
পাইগাঠিল, তখন তাহার। সকলেই নিতান্ত পরিতোষ প্রকাশ করতঃ বলি.ছিল 

--“আমর! দরিদ্রতা পাইদাই পরিষ্ট হইলাম |” হ্জরতের বচন-মধ্যে 

শেব ভাগে কালমার সগন্ধে যে কথা উক্ত হইনাছে তাহার মন্খ এই যে 

আল্লার নাম এমন তাজা বীজের তুল্য যাহা হুদ্রে পডিলে অন্ক,রিত হয়। 
হাদর-ক্ষেত্র ধন দওলতের সম্পর্ক ও চিহ্গী-রূুপ-আবিল্য হইতে পরিষ্কার 

হইলে এবং ছুঃখ কষ্টের চোটে চুর্ণ-বিচু+ হইলে কধিত ভূমির ন্যায় উর্ধরা 

হইগা থাকে; তখন জেকের-রূপ-বীজ হৃদগে পতিত হইলে সহজে অন্ব/রিত 
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ছু 
ও বদ্ধিত হইতে থাঁকে। “নী লোকের হ্ৃদগ্ধ সাংসারিক মিষ্ট সুখে বিভোর 
এবং নিরুদ্ধেগ ও আরামের শীতলতায় জমাট বান্ধিরা থাকে $ তদ.ূপ হ দয়ে 

ভেকের-রূপ-বীজ বপন করিলেও অঙ্ক,রিত হইতে পারে না। কান প্রস্তরের 
উপর জল চালিয়। দিলে ভাহা যেমন ভিতরে প্রবেশ না করিয়! গড়িয়। পড়ে, 
তদরূপ সাংসারিক আরাম প্রভাবে ভমাট বান্ধা হৃদয়ে, জেকের-রূপ-বীজ 

স্ান না পাইগা গড়িয়। পড়ে। 
এক দরিদ্র ব্যক্কি, মহাআ্ী বশর হাফী রহমত্ুল্লার সমীপে উপস্থিত 

হছইরা নিবেদন করিধাছিল--” আমাকে বৃহৎ পরিবার পালন করি ত হর 

অথচ আমি নিঃপদ_-এক কপন্দক সম্বল নাই । আপনি আমার জন্য আল্লার 

দরবারে প্রার্পনা ক ন।৮ মহাম্ম। বলিয়াছিলেন_-ভাই' যে সময়ে তোমার 

পরিগনবর্গ শ্বধিত হইবে, তুমি উপার্জনের জন্য বাহিরে গিয়া কিছু মার 
সংগ্রহ করিতে না! পারিরা শূন্য হস্তে ফিরি আসিবে, পরিজনবর্গকে 

ক্ষুধার জালার অস্থির দেখিয়া তোমার হুদ ভাঙ্গি পচিবে, সেই সময়ে 

তুমি আমার নঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিও । তোমার তৎকালীন প্রাখনা, 

আমার প্রার্থনা অপ্গ] আল্। পরম প্রীতির সহিত পূণ করি বন।৮ (উঠ ২*৮) 

দরিদ্রেও দশীর অবস্থার তাদ্তম্য শ্চীরের একমাত্র উপায় 

আল্লার নৈকট্য ' যাহা হউক, ফকীর ৪ আমীর উভয়ের অবস্থ।র তারতম্য 

কেবল আল্লার নৈকট্য হইতে ভানা বার়। তীহার নৈকট্য কেবল প্রেম 
গুরা পরিমিত হন এবং প্রেম আবার তাহার ম্মরণ-ব্যাপূৃতি হইতে চিনা 

যাপ। আরা ভিন্ন অন্য বস্তর চিন্তা হইতে অন্তর বত পরিষার থাকে 

ততই আলার ম্মরণ গাঢ় ভাবে হদয়ে আব্ভূত হখ। নী লোকের মন 

কখনই ধন জ'নর চি হইতে একেবারে শুন্য হইতে পারে না। এমন 

স্থলে ধনী ও দরিতের অবস্থা কি প্রকারে লমান হইতে পার? কোন 

কোন খনী ম.ন করে যে, আমি ধন হইতে সম্পূর্ণ উদাপান ; আমার হস্ত 

ধন এক দিক দি! আসিতেছ। জন্য দিক দি চলি.| যাইতে.ছ ; 

ধনের চলাচলের পথে আমি কেবল একটা মধ্যবন্তী স্থান ব| বাকস মাত্র। 

এরূপ করন! করা ধন্নীর পক্ষে এক খিষম ধোঁকা । কেননা, তাহার অঞ্রে 

ধনাসটি* এমন ভাবে সুকাইয়া থাকে যে, সে কিছুভেই বুবিতে পারে না| 

যে ব্যক্তি |ন্জকে ধন হইতে সন্পৃণ উদাসীন দনে করে, সে বদি মহামাননী.] 

বি আশা ছিপ্টীকার দানসিক অবস্থার উদ্গত হইতে পারে তবে বরং 
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স্বোঙ্ঞপাও ক্সেম্ধ ঘন্পি ১৪৪৪ [চতুর্থ পরিচ্ছেগ 

€টি ঘর 
তাহার নিজকে ধনে অনাসক্ক ও উদাসীন বিবেচনা' কর সত্য হইতে পারে । 
উক্ত বিবী মহোদয়া লক্ষ মুদ্রা মৃত্তিকাবৎ তুচ্ছ জানিয়া৷ দান করিতেন 

অথচ তদদ্বারা নিজের কি উপকার হইতে পারে, সে চিগ্তাই মনে উদয় 

হইত না। সংসারে অনাসক্ত থাকিয়া এবং সাংসারিক কোন কথা না ভাবিয়া 
যদি ধন-সঞ্চয় কর! সম্ভব হইত, তবে পরগদ্ঘরগণ নিজে কেন এত ভর করিতেন 

এবং অপর ক তয় করিতে বলিতেন? পয়গন্থরশ্রেষ্ট মহাপুরুষ হজরং রন্দুল 

[রা যে সময়ে “ছনিয়াকে মৃদ্তি ধারণ পূর্বক নিকটে আসিতে দেখিয়াঙ্িলেন, 
তখন তিনি “দূর! দূর! করিয়া তাড়াইরা দিয়ার্চলেন। মহা] হজরৎ 
ঈছ] নবী ৮*০ শ্বীয় সঙ্গীদিগকে বলিয়াছিলেন_-“সাংসারিক ধনী লোকের 

এশ্বধ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিও না; তাহাদের ধন দওলতের 
ছায়। তোমাদের অন্তরে পঠিলে তোমাদের ঈমানের মিতা উ্টিয়া যাইবে ।৮ 

তাহার বাক্যের মন্ত্র এই যে-_পরের শ্রশ্বর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মন 
সেই দিকে আকৃ্ হয় এবং আল্লার স্মরণে যে মাধুধ্য থাকে ও ষে 
একাগ্রতা থাক। উচিত তাহা! ন্ট হয়। ছুই আসক্তি এক মনে স্থান পার না। 

ধনাসঞ্চি মনে উদয় হইলে আল্লার প্রেম বা আসক্কি উদিয়! যান্র | বিশ্ব- 

জগতে এক “আল্লা ও “আল্লা-ভিন্ন-পদার্ঘ ব্যতীত আর কিছুই নাই । “আল্লা- 

ভিন্ন-পদার্থের' সঙ্গে মন যে পরিমাণে লাগিবে, আল্লা হইতে সেই পারিমাণে 

দূরবন্তী হইবে; আবার আল্লার সঙ্গে মন যে পরিমাণে লাগির| থাকিবে, 
“আলা-তিন্ন-পদার্থ হইতে সেই পরিমাণে দূরবত্তী হইবে। মহাত্মা আবু 
ছোলায়মান দারানী বলিতেন--“দরিদ্র লোক কোন দ্রব্য পাইতে চেষ্ট! 

করিয়। না পাইলে, হতাশ মনে, বে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, তাহ ধনী লোকের 

হাজার বৎসরের এবাদৎ অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ | 

দরিদ্রের গ্রতিপাল্য কত্তব্য-- অভাবের সময়ে--পাঠক ! জানির! 

দ্লাথ--অভাবের সময়ে দরিদ্রের পক্ষে কতিপয় কন্তব্য আছে; তন্মধ্যে 

অন্তরের মধ্যে, সঙ্গোষ অক্ষুণ্ন ভাবে রক্ষা করা প্রথম প্রকার কর্গব্য, এবং 

প্রকাশ্যে, দুখ প্রকাশ না কর! দ্বিতীয় প্রকার কত্তব্য। (১) আন্তরিক 

সস্তোষের গাঢ়তা, হর্বলতা , ও অভাব বিচার করিলে দরিদ্রের তিন শেণী 

হয়। গ্রথম--অভাবে পডিলেও যে দরিদ্র, স্বীয় দরিদ্রতাকে আল্লার প্রদত্ত 

একটী অমূল্য দান বলিগা' আদর করে এবং সেই দরিদ্রতা, মহাপ্রভূ স্বীয় 
প্রিয়তম দিগকে স্মেহ-পূর্ববক দান করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করে এবং 
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তজ্জন্য পুণ আনন্দ-ভরে আল্লাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে পপ্রবৃৎ হয়, তাহারা 

উচ্চ শ্রেণীর সংসাষাবলম্বী। দ্বিতীয়-_বাহারা অত্বাঁবে পঠিয়। ছরিদতার 

উপর সন্তষ্ট থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু আল্লার কার্যের উপরও অসন্তুষ্ট 

হই.ত পারে না__বরং সন্তষ্টই থা.ক, তাহারা মধ্য পেশার লোক । দেখ, নাপিত 

যখন ক্ষৌরী কার্ধ্য করে, তখন কেশ নখাদির কণ্তনে লোকের ক উৎপন্ন 
হইলেও কেহই নাণিতে উপর অমন্ত* হই'ত পারে না-বরং তাহা,ক সকলেই 

তাল বাঁসে। তদজূপ দরিদতা, অপ্রিয় কণ্-দায়ক হইলেও (তং গ্রভাৰে 

অহঙ্কারাদি নানা দোষ দুর ও বিনগ়াদি বহু সদ্গুণ লব্ধ হয়__আঁঞ্ার সৌন্ধ্য 

বৃদ্ধি হয় বলিগা) দরিদ্রতা-প্রেরক আল্লার এতি বুদ্ধিমান লোক কেহই 
অনন্তষ্ট হয় না, বরং তাহাকে ভালবাসিগাই থাকে । বাহা হউক, ফলকথা এই 

যে, দরিদ্রতার জন্য গঃখিত হইরা৭ 'আদ্লার উপর সন্থষ্ট থাকিতে পারা উত্তম 

কাধ্য। তৃতায়__দরি্তার জন্য আল্লার উপর অসন্ভর হওয়া নিতান্ত জঘন্য 

হারাম। সেই অসন্ত্টর জন্য দরিদ্রের বাঁবতীর মঙ্গল ও পুণ্য নষ্ট হইয়! 

যায়; বরং দরি'গণকে জর্ধদ| এই বিশ্বাস মনে জাগকক রাখা আবশাক 
যে, “আমা দর জন্য যাহা মঙ্গল-জনক ও ঠিতকর, মহাপ্রভু সর্বদা তাহাই 

করি'তছেন।” তীশার কাধ্যে কাহারও অসন্থষ্ট হওয়া বা প্রতিবাদ কর! 

উচিত ন'হ। (১) অভাব ও দরিদ্রতার ভন্য লোকের সন্মূথ %:থ প্রকাশ 

করা উচিত নহে; বরং সহিষ্ণ,তার আবরণে নিজের দরিদ্রতা ঢাকিরা রাখ! 

কর্তব্য । মহা! হজরৎ আলী বলিয়াছেন__-ণ্দরিদ্ূতা কখন কখন শান্তি 

স্বরূপ হই! থাকে; কর্কশ ব্বভাব, 'অদৃষ্টের নিন্দা ও আল্লায় বিধাঃনর 

প্রতি ক্রোধ প্রকাশ, তাহার চিহ্ন । 'আবান দরিদ্রতা কোন কোন সময়ে সৌভাগ্যের 

হে$ হইয়া থাকে ; মি স্বভাব, আদ্রষ্ট্ের নিন্দা না করা, এবং আল্লাকে 
ধনাবাদ দেওয়া তাভার চিহ্ন 1৮ হদীছ্ছ শরীফে উক্ত হইগাঁছে, 

- অভাব ও দরিদ্রতা। গোপনে রাখা, একটা পৃণ ধন ভাগার।” (৩) 

ধনী লোকের সঙ্গে মিশামিশী না করা, তাহা,দর সন্মখে নিজকে খাঁটে। 

না করা এবং তাহাদের প্রশংসাবাদ না করা, দরিদ্র লোকের পক্ষে প্রতি- 

পাল্য কণ্তব্য। মহাত্ণা ছুফারান শ্ররী বলিয়াছেন-_পণ্দরিদ্র লোক যখন 
ধনী লোকের আশে পাশে ঘোরে তখন বুঝিবে মে কপটা এবং ষখন রাজা 

বা রাজপুরুষগণের নিকট যাতায়াত করে, তখন বুঝিবে সে মিথ্যাবাদী ।, 
(8) দরিপ্রের আর একটী কণ্ুব্য এই যে, নিজের অভাব মোচনে টানাটানী 

ড% 
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করিধ! কিছু বাচাইবে এবং তাহা অপর অভাবী লোকের অভাব মোচনে 

আনা ত চিচত দান করিবে। মহাপুর'ষ হজরৎ রক্সুল 8 ঝলি-খিলন 

- “একটী মু] কখনও লক্ষ মুদ্রা অপেঙ্গ] উচ্চ হয়।” লোকে জিজ্ঞাসা 
করিল “হে রহলুল্লা। কোন্ স্থানে তন্রূপ হর? তিনি বলি-াঙ্ি,জন 
- যে স্থলে কোন দির হান্ত ছুই মুখার অনিক ধন থা.ক না, অথচ 

সেই দরির্দ ঘখন সন্ধন্ চিন্তে এক" মু*1] দান কহিতে পবে, তখন ক্রো - 
পতির লক্ষ মুদ্রা দান অপেগ। শ্রেষ্ঠ হর। 

দান গ্রহণের |নয়ম পাঠক! অন্যর প্রদহ দান গ্রহ.ণর সময়ে 

বিশে সাবান হও । মআবশাক। (০) বাহার উপাঞ্জন পথে অস:পাধের 

সন্দেহ আছে, তাহার দান কখনই লইবে না। (২ )নি:জর অভাব মোচ.ন 

যতঢুকু ধনের প্রমোজন তাহার অতিরিক্ত লই'ব না। (৩) বে দাঁর€, 

অপর দরিদ্র অভাব মোচন নি আঙে, সে ব্যক্তি বদি তীর অভাব 

মোচনের আতরি«' দ্রব্য গ্রকাশ্যে লইঞ গিগ অতি গোপনে অপর দরির 

অভব দোচ ন বর কর ত.ব তাহার পঞ্জে জতাব উত.কৃঞ্ কাধ্য হইবে 

কিগ্ত তব্ঞূপ কাণ্য পির্ধাহ করা বঙ কন ব্যাপার । ছিপটাক েণর সিদ্ধ- 
পুণ্ষ তিন্ন অন্য কেহই এএ্প কর্ঠধা পালন কারতে পাণ্র না। বে দারত্র 
তদ্গপ ক্ষমতা লা কাগতে পারে নাই, ভাঙাকে নিজের অভাব মোচ.শর 

আতাবুঞ্ বা গ্রহণ কণ। ডাচত নুহ | দননামাকে ন ভহ উপবূক্ত অশ্াবা 

অনুসন্ধান পুরক দান করা উ।/১ত। (৩) যাহা হউক, দান গ্রহণ কতি- 

বার অগ্র, দাতার সন্ন জানগ লওগ গৃহাতার পক্ষে অতাব কণুবা। 

দাত। ভান্রথাস। দেখ।ইখার মান.স, সগওগাৎ (উপ'টাকন ) দিতে, কি] 
আভাণগ্রতত লেকের অভাব মেচন অন্য দাণ কারতেছে, অখব। নাম ও 

যশ ক্রংদর জন্য [খতরণ করতে শব্নাশ্রে তাহা জান লওগ] গুহার 

কন্তখ্য। উপচৌকন ব। নজর হহণে এ৭ং তাখার মধ্যে উপকার মুক 

বাধ্য বকত|। স্থাপনের আশা না থাকিলে গ্রহণ কর! 

হোনত। মহাপুজ্রষ হজর, রণ 4 শর এইণ 

কার] হন। যাদ জাপা যাঞযে উপাস্থত পদাথের মধ্যে 

ফি কেবল পঠিত প্রদণনে দেওগা হইতে.ছ আর কিছু ভাগ উপকার 

আদান এদানের মানসে নেওগা হই“ত০৯, তবে বতটুঙ শু€ প্রী।তর জন্য 

উপটৌকন দেওগা হইতেত৫ ৩৩৫ শহবে এবং অবশিহ্ কার. দিবে । 

টো কন খহণ 

স্থলে. হোগসৎ 

২০৬ 
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মহাপু”*ষ হজরং বল্ল হী এর সমীপে এক ব্যক্তি কিছু ঘ্বৃত, পনীর 

ও একটা ছাগল আনিনাঙ্লি; তিনি দ্বত ও পনীর গ্রহণ পূর্বক ছাঁগলটা 

ফেরৎ দিখাছিলেন। মহাম্মা ফ:তহ্ মুছলীর সম্বখ কোন ব্যপ্ি' পঞ্চাশ 

দে'রম মুদ্রা স্থাপন করিরাছিল;ঃ তিনি একই মু” তুলিতা লইন 

আর সমস্ত ফিরি। দিছি লন এবং বলিশগ্েন “হদী্গ শরীফে উদ 

হইনা:চ বিনা প্রার্গনাম কোন দ্রবা কেহ সম্মুখ স্থাপন পূর্বক লইবার 
ভনা অনুরোধ করিলে যদি না লইগ! প্রত্যাখান করা হয় তবে আল্লার দান 

প্রত্যাখ্যান করা হব।” মহায্সা হাছন ব*রীও হদী ঘর এই বচন আবি 

কবিতেন কিন্তু একদা কোন ব্য” স্বর্ণ ও রৌপ্য মুছা পূর্ণ থলী এবং 
কয়েক থান ব মূল্য বস্ত্র তাহার সম্মুখে নজর দিল, তিনি গ্রহণ করেন 

নাই। তিনি বলিখাঙিলেন যে ব্যক্তি ছুফীব “মিজ ল” (টিঃ ৩০৯) স্থাপন 

পূর্নক লোকর নিকট কিছু লব, সে মহাবিচারের দিন মহাবিগারক ক ক্ুদ্ধ 

অবস্থার দেখিতে পাইবে এবং আহ্বার স্থানে কিছুই পাইবে না। তিনি 

হগতো এই কারণ নজর গ্রহণ করন নাই বে, ছুঁফীর “মজ'লছ+ রক্ষণ 

হই ত পার.লীকিক পুণা-প্রাপ্ি তাহার উদশ্য ঠিল। আবার ইহাও হই ত 

পার - তিনি ৰুঝি ত পারিনাছিলেন যে, সে ব্যন্চি উক্ত নজর “ছুফী নিদ্যালয়ের” 
জনাই দিত আসিরাহিল। তিনি মানুষের নিকট কিছু পাইবার আশা 

না করিনা, কেবল আল্লার প্রপন্নত। প্রাপ্তির আশা “ভুফী বিদ্যাল, খুলি াঁ- 

হি'লন$ উহার জন্য দান গ্রহণ করিল অভিলধিত পুণ্য হইতে তিনি 

বঞ্চিত হইবেন, এই ভয়েই তিনি উহা লন নাই । কোন ব্যাঞ্ত তাহার এক 

বন্ধুকে কিছু দিতে গিাহিল। সেই বন্ধু বলি।াছিল “ভাই! কিছু বিলঙ্ক 

কর -“এই বসত দানে তোমার মনে আমার প্রতি ভালবাসা বুৰি হইবে 

কি না, বিবেচনা করিণা দেখি; যদি ভালবাসা “বুদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতে পাই, 

তবে গ্রহণ করিতেছি” মহীস্বা ছুফিনান স্ুরী কাহার নিকট হইতে কিছু 

্রহণ কিনি তেন না। তিনি দানে্ছুক ব্যিকে বলি 788 ক কিছু দিয়! 

(টাক। ৩০৯ ডা) চুর মজাল্ছ শব্দে চুপি খানা বুঝা ৷ পুঙ্থকের বণ শিক্ষায় 

জন। যেমন বিদ।।ল স্বপন কা হয় এন বিনাললে যাঙারা শিক্ষা। দত ও শিক্ষা দর 

সকলের5 জ্ঞান ও পুণ। বুদ্ধ 5য়, তদরূপ আধ্যাত্মিক বিগ।শিক্ষার জনা পূর্বনাতলে যজালড” 

যা "খান্ক' স্াপন কর। তইন; শাগাত শক্ষক ও শিগাপীগ্ণের হ্তান ও পুণ। বৃদ্ধ 

হইত । মানব হাছন ব্ছবী একট চুক বদাজর সংস্থাপন কগিয়।ছলেন। 

গু 
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বদি মুখে উচ্চারণ না কর, ত'ব লইতে পারি। এখন কিছু দিয়া পরে 
নিজের বাহাঃরী হ্াকিবে এবং আমার উপকার করিরা্ঠ বলিয়! গর্ধেব ফুলিয়! 

উঠিবে, তেমন দান লইতে পাঁরি না। কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, 
তিনি নিজের বিশেব ধর্মববন্ধুগণ ভিন্ন অপরের নিকট হইতে কিছুই লইতেন না। 

জ্ঞানী লোক মা.ত্রই দানের সঙ্গে ( এহছান) উপকার মূলক বাধ্য-বাধকতার 
বোঝ! লইতে বড় ভয় করি'তন। মহাঁষ্মা বশর হাফী বলি তন “মামি 

কাভার দান গ্রহণ করি না কেবল সর্রী সকতীর দ্রব্য লইরা থাকি; 

তিনি যে এক জন উচ্চ শ্রেণর (জান্হদ ) ধন-বিরাগী অর্থাৎ তাহার হস্ত 

হঈতে ধন বাঁহির হইয়া গেলে যে তিনি সুখী হন, তাঁহা আঁঘি বিলক্ষণ 

জানি।” (৫) যাহারা দান করিয়া স্বীর দানের ডঙ্কা বাজাইতে ইন্চা করে, 
অথবা নাম বা যশের আশার লোক দেখাইয়া দান করিতে চারু তাহাদের 

দান গ্রহণ করা উচিত নহে। কোন এক জন ধনী লোক এক জন আাঁধুকে 

কিচ্ছ দিগাছিল। সাধু তাহা গ্রহণ করেন নাই । তদ্র্শনে উপস্থিত 'দর্শরগ্ীণ 

দরিদ্র সাধুর উপর নিতাস্থ ক্রু+ হইয়া নানা কথা বলিতেছিল। সাধ'মহাঁদয় 

বলিতেছিলেন-- দেখ, ভ্রাতৃগণ ! দাতার উপর দয়া করিয়াই আমি 'ফেরৎ 

'দিরাছি। দা'নর পর এ ব্যক্তি লো"কর নিকট দানের বাহাছুরী প্রকাশ 

করিয়া বেড়াইলে তাহার দ্রব্যটও যাইত এবং পুণ্যও নষ্ট হইত।” (৬) 

যাহা হউক, দাতা, গরীব এঃখীর অভাষ মোচনের ইচ্ছাঁতেই প্ররুত 
প্রস্তাবে বিতরণ করিতেছেন, ইহা স্পট বুঝা গেলে, গৃহীতা প্রথমে নিজকে 

"পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে, সে উহা লইবার উপযূক কি না। যেরূপ 

অভাবগ্রস্তকে দাতা দান করিতে ইচ্ছা করেন, তদ্রূপ অভাবগ্রস্ত না হইলে 

কখনই লই'ব না! (৭) কিন্তু নিজে কন অভাবে আর থাকিয়াও 
ফান না লইরা ফেরৎ আস! উচিত নহে। হদীছ শরীফে উ* হইধাছে - 
শ*বিনা প্রাগনায় যাহ! লোকে দের, তাহা আল্লার প্রেবিত উপজীবিকা মনে 

করা কর্তবা।” আবার জ্ঞানী লোকেরাও বলিয়াছেন- “কোন বস্ত দিতে 

গেল যে ব্যক্ষি দ্বণা পূর্বক না লয়, সেব্যক্তি এমন বিপদে জিত হইবে 
যে, প্রকৃত অতাবে পড়িয়। চাহিতে গেলেও কেহ তাহাকে কিছু দিবে না। 

মহাগ্া সর্রী সকৃতী যখন ইমাম আহমদ হান্ল ছাহেবক কিছুনা কিছু 

পাঠাইতেন, তখনই তিনি তাহা গ্রহণ না করিরা ফিরিয়া পাঠাইতেন। উক্ত 

মহ্থাম্সা এক দিন ইমাম ছাঁহেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া বঙিরাছিংলন “হে 
২৩৮ আহ. মন্ব 
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এ 
আহমদ প্রত্যাখান করিলে যে বিপদ্পাত হয়, তাহা হইতে ভয় ধর়। 

ইমাম ছাহেব বলিলেন _ প্রত্যাখ্যান সঙ্গন্ধে কি বলিলেন? শেখ মহোদক় 

কথাটা ভাঙ্গিয় বলিলেন যে, যখনই তিনি কিছু পাঠাইতেন, তখনই ইমাম 

ছঁহেব প্রত্যাখ্যান করিয়াঁছেন। প্রত্যাখ্যান করিলে যে বিপ?পাঁত হয়, তাহার 

প্রমাণ করিতে হ্দীছ্থের উন্ত বচনও তিনি আনি করিলেন। তখন ইমাম 

ছাহেব বিশেষ চিন্তার পর প্রত্যাখ্যানের কারণ স্মরণ পূর্বক বলিষাছিলেন - “আচ্ছা 

তাই ! এখন আমার হাতে এক মাসের উপযোগী খাদ্য জ্রবাঁদি জমা আছে । 

তুমি ঠিক একমাসের পর পাঠাইবে, তখন আর ফেরৎ যাইবে না।, 
কোন স্থগে ও কি ভাবে ভিক্ষা চাওয়া সঙ্গত এবং কোন 

স্ছলে অমঙ্গত- পাঠক ! জানিয়! রাখ -যতগুলি ঘ্বণিত কার্য আছে, তন্মধ্যে 

ভিক্ষা করা একটী জঘন্যতম ত্বণিত কার্ধ্য। অভাঁবের তাডনায় না পড়িলে 

'্বণিত কার্য সঙ্গত হয়না । ভিক্ষা কর! তিন কারণে ঘবণিত কার্ষোর অস্র্ণত ॥ 

প্রথম কারণ-নিজের অভাব প্রকাশ করিলে মহাগ্রভূর 

বিধানের প্রতি নিন্দা করা ভ্য়। ভৃত্য যদি অনোর নিকট ভিক্ষাকে ছারা 
(ঘবণিত কার্য) 

কিছু খাদ্য প্রার্থনা করে, তবে ইহা বুঝা যায় যে, বল্িবারতরিবিধ কারণ 
তাহার প্রভূ তাহাকে আবশাকীয় খাদা দেয় না বলিয়্াই 
সে অন্যের নিকট চাঁহিতেছে * তাহাতে প্রকারান্তরে প্রহর নিন্দা করা হয়? 

€৯) অবশ্য অভাবে ঠেকিরা এবং নিন্দার গন্ধ পর্যান্ত প্রকাশ না পায়, 

এমন ভাঁবে চাহিলে দোষ নাই । গ্বিতীর কারণ শ্রই বে-লোকের নিকট 
চাঁহিলে নিজকে হেয় ও অপদার্থ বানান হর। এক আল্লা ভিন্ন অন্য 

কাহারও সন্মুথে নিজকে হেয় ও তুচ্ছ কর! মুসলমান লোকের উচিত নহে । 

অভাবে পডিগ়াও নিজকে লোঁকের সম্মুখে স্বণিত ভইতে ন| দিবার উপাম্ব 

এই যে, যতদূর সম্ভব বন্ধু বান্ধব আশ্বীয় স্বজন, অথবা উদারচিন্ত দয়া 

লোকের নিকট চাহিবে, তদ্ভিন্ন অনা লোঁকের সন্মুথে হাত পাতিবে না। 

€২) তবে নিতান্ত কঠিন অভাবে পডিলে অগত্যা অপরের সম্মথেও হাত 

পাতা যাইতে পারে, কিন্ধ অভাব তত কঠিন না হইলে এবং আত্মীয় বন্ধু 
ও উদার হৃদয় দয়ালু লোক থাকিলে অপরের নিকট কিছু চাঁওয়! উচিত 

নহে। ভিক্ষা কার্ধ্য জবন্য হইবার তৃতীম্ন কারণ এই যে, যাহার স্থানে 
চাঁওয়া যাঁয়, তাহাকে কষ্ট দেওয়া হয়। দেখ, বাহার! আস্তরিক ইচ্ছা! প্রণোদিত 

হইয়! দেয় না, তাহাদিগের স্থানে কিছু চাহিলে, হয়তে। সে চক্ষু লজ্জায় বাধ্য 

২ ৬৭৯ | 



1৩নী াগ্য স্পর্শস্মন্পি ১৪৫০ [ চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

টি ইউ 
হইয়া অথবা অপরের প্রশংসা পাইবার বাঁসনায় কিছু দিতে সম্মত হয়। 
না দিলে” লোকে নিন্দা করিবে, এই ভয়টী দণ্ডধারী পিয়াদার ন্যায় তাহার 
অভ্ঞর মধ্যে দাঢাইক়া বিভীষিকা! প্রদশনে তাহাকে কিছু দিতে বাধ্য করে। 

আর প্রশংসা! প্রীতি তাহাকে নামের লোভে” পাঁগল করিনা তাহার হাত 

হইতে কিছু কাড়ির। লইয়া দিয়া থাঁকে। এই ছুই প্রবৃত্তি অর্থাৎ “নিন্দা- 

ভ্ম” ও প্রশংসা-প্রীতির” বিনা উত্টেজনার যে ব্যঞ্জি কিছু দিরা ফেলে, সে 

কিছুক্ষণ পরে হরতে। এই বলির অন্থশোচনা আরম্ত করে যে, “হার ! কেন 

দিলান, দিয়া কেন ধন-ক্ষয় করিলাম ।” এরূপ লোক আন্তরিক অনুরাগে 

দেয় না - হয়তো! উক্ত প্রকার কষ্টে পিয়াই দিয়া থাকে । অথবা দানের 

পর অন্থুতাপ করিরা কষ্ট পাঁর। আবার দেখ, ঘাচকের কাতর প্রার্থনাতেও 

যাহার জদয় গলে না ভিক্ষককে নিরাশ করির। ক্িরাইগা দেয়, তদ্রূপ লোকংক 

সকলে নিন্দা করে। সুতরাং লোকের নিন্দা ভাঁজন হুইযা তাহাকে কষ্টে 

পড়িতে হয় । তবেই দেখ, যাঙ্গার৷ আন্তরিক অন্ররাগে দন কত্রে ন|, তাহাদের 
স্থানে কিছু চাহিলে তাহাদিগকে উভর সঙ্গটে ফেলিয়া ক দেওয়া হয় । 

(৩) দিলে ধনক্ষয় জনা অন্নুশোচন। এবং ন। দিলে নিন্দা ভাজন হইয়া 
মনঃকই পাইতে হয়। তদ্্বপ লোকে স্থানে কিছু না চাহিয়া তঙ্প 

কষ্ট হইতে অব্যাহতি দেওয়াই ভাল। (৪) নিতান্ত কঠিন অভাবে পড়িযা 
বদি চাহিতেই হয, তবে প্রকাশ্য ভাবে সোজান্গজী না চাহি প্রকারাস্তরে 

চাওয়া উচিত। তদ্রপ প্রার্থনা, বুঝিতে পারে নাই বলির! ঘদি সে ভাঁণ করে 

এবং পূর্ববোন্ধ কষ্ট হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করে, তবে তাহাকে সে সুবোগ 

দেওয়া উচিত। (৫) আর বদি প্রকাশা ভাবেই চাঁহিতে হয়, তবে এক 
ব্ক্রিকে লক্ষ্য না করিয়া! তথাকার সকল লোককে সমবেত সম্বোধন পূর্বক 

চাওয়া উচিত। তদ্গ ভাবে চাহিলে কোন বাক্ষি-বিশেবকে পূর্বোক্ত রূপ 

কষ্টে ফেলান হয় না। কিন্তুসে স্থলেও যদি সমবেত লোকের মধ্যে মাত্র 

এক জন ধনী লোক থাকে, এবং অপর লোক সেই ধনীর আশাধারীরূপে 
উপস্থিত গাঁকে, তবে সমবেত ভাবে চাহিলে ৪ তথায় সেই ধনীর প্রতিই লক্ষ্য 

করা হয় এবং তজ্জন্য তাহাকে কষ্টে ফেলান ভয়। (৬) যে ধনীর প্রতি 

জকাৎ দেওয়া ওয়াজেব হইয়াছে, তাহাকে সম্বোধন পূর্বক উপযুক্ত ব্যণিকে 

জকাৎ দিতে অনুরোধ করিলে যদি সে ধনী পূর্বোক্ত প্রকার কষ্ট অনুভব করে, 

তবেও জঙ্গত হইবে । তুমি স্বয়ং অভাবে পড়িলে অর্থাৎ জকাঁৎ গ্রহণের 
ৃ ১০ 
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4টি ই 
উপযুক্ত হইলে, যে ধনীর উপর জকাঁৎ দেওয়া কর্তব্য হইগাছে, তব্রপ ধনীর: 

স্থানে পরিষ্কার ভাবে জকাং চাহিলেও সঙ্গত হইঞ্ধ | তদ্তিন্নঃ ধনী ব্যক্তি. 

চক্ষু লঙ্জীয় জডিত হইগা বা প্রশংসা পাইবার আশায় মুগ্ধ হইরা! কিছু 

দিতে গেলে গ্রহণ করা হারাম। কেননা তদ্রূপ দান গ্রহণ করা বল 

পূর্বক কাডিয়া লওয়া তুল্য । আমাদের এ কথা প্রকাশ্য বিধান-শান্ত্ের 

সঙ্গে মিলিবে নাঁ। প্রকাশ্য আইনে, দান প্রকাশক বাক্য লইয়! বিচার হয়। 

তদ্রূপ বিচার পৃথিবীর রাজ! ৪ বিচারকদিগের আইনে সঙ্গত বলিরা সংসারের 

কাঁজেই সীমাবদ্ধ ; কিন্তু পরকালের বিচার অন্তরের ভাঁব লইয়া নিষ্পন্তি 

হইবে সুতরাং মনে যখন বুঝা যাইবে যে দাতা অসন্থষ্ট হইয়া দান করিতেছে» 

তখন সে দাঁন গ্রহণ হারাম হইবে । এ পর্যন্ত যাহা বলা গেল তাহার 

স্থল মর্গা এই যে-ণ্যাচঞা করাই হারাম”? । তবে কঠিন দায়ে পড়িলে, 

অভাবের চাপে অনোর নিকট চাওয়া যাইতে পারে । 

(৭) আঁড়ম্বর ও ভণক বাডাইবার বাসনার কিন্বা সুন্দর পোষাক 

পরিচ্ছদের জন্য অথব! উপাদে খাদ্য ভোজন করিবার নিশিন্ত ভিক্ষা চাঁওয়া 

নিতান্তই অন্ুচিত। (৮) যে সকল অঙ্গহীন ব্য্চি, শ্রমসাধ্য কর্ম করিতে 

অঙ্গম ভথচ একেবারে নিছম্ব, উপার্জনের পন্থ। বা শিল্পব্যবসায়ও জানে না, 

তেমন লোকেব পক্ষে ভিন চাগুয়া সঙ্গত (৯) তদ্রুপ, যাহারা বিদ্যার্ভনে 

নিধুৎ আছে কোন শিল্প ব্যবসান করিবার অবসর পাস্স 

না__ব্যবসার বাণিজো ধনোপাঞ্জন করিতে গেলে বিদ্যাঞ্জনের উর 

বিদ্ব ঘটে, তদ্কূপ নিঃস্ব শি্ার্থী অনোর নিকট বচি এ মম্বন্ষেমতাঁমত 

করিতে পারে 5 কিন্ত বাহাব। বিদ্যা শিক্ষা নিবুক্ষ না থাকিরা, 

এবাদৎ কাগ্যে নিবুক্ আঁছে তাহার। যেন সহজে অন্যের নিকট ভিঙ্গ না চার, 

বরংস্ব স্ব অভাব মোচনেৰ জন্য কোন ন। কোন শিল্প বাণিজ্য অবলঙ্গন করা! 

তাভাঁদের পক্ষে অতীন কর্ধব্য। আনার দেখ, আহারেব অভাব হইবা মাত 

বিদ্যাশিক্ষার্থীকে প্রথমেই অন্যের সম্থখে ভিঙ্গার্থ হাত পাতা কর্তব্য নহে । 

অগ্রে অনাবশ্যক পুত্তকাদি বিক্রর পূর্বক আহারের নংস্তান করিবে » তাহা 

নিঃশেষ হইবার পর অনোর নিকট হাত পাতা সঙ্গত । এইরূপ অভিরিষ্ 

জাঁয়নমাজ পিবাহান বা তহ্বন্দ থাকিলে ভিন্গণ করিসা খাওয়া হারাম । এরূপ 

বিদ্যাথীকেও তদ্রূপ অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রদ করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করা উচিত | 

সাধারণতঃ সকল প্রকার লোকের পক্ষে, নিজের বা নিজ পরিবারের সাংগাবিক 
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অবস্থা সচ্ছল করিতে অথবা ধুমধামের সহিত দিনপাত বকরিষার জন্য, 

ভিক্ষা করা হারাম । % 

কি পরিমাণ বস্তু অধিকারে থাকিলে ভিক্ষা অন্ুুচিভ-- 

মহাপুরুষ হজরৎ বসল টা বলিয়াছেন--“যে ব্যক্তি নিজের অধিকারে বিক্রয়ের 

উপধুক্ত দ্রব্য রাখিরা ভিক্ষা করে, পরকালে তাহার বদন-মগুলের সমস্ত মাংশ 

পেশী খসিরা পড়িবে, কেবল কয়েক খানা অস্থি মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে ॥ 
তিনি অন্যর বলিরাছেন-_নিজের অধিকারে কোন বস্ত বাখিয়াও যে ব্যক্তি 

ভিক্ষা করে, ভিক্ষা-লব্ধ বস্তু অল্পই হউক বাঁ অধিকই হউক তৎ সমন্তই 
দোজখের, অগ্নি হইবে । উপস্থিত্র লোকেরা জিজ্ঞাসা করিরাছিল-_-“হে 
রন্ুলুঞ্ল! ! কি পরিমাণ, বস্তু অধিকারে থাকিলে ভিক্ষা চাওয়া যায় না ?” 

এই প্রশ্নের উত্তরে ছ্ুইটী হ্দীছ-বচন কথিত হইয়াছে । এক বচনে প্রকাশ, 

বে, দিন রাত্রের মধ্যে ছুই বেলার আহার হাতে থাকিলে ভিক্ষা চাঁওয়! 

রাম । অন্য বচনে প্রকাশ যে, পঞ্চাশ দেরেম মুদ্রা হাতে থাকিলে অন্যের 

স্থানে আবার চাও হারাম । শেষোক্ত বচনের অথ এই যে, পঞ্চাশ দেরেম 
পরিমিত রৌপ্য মুদ্রা হাতে থাকিলে এক ব্যক্তির সম্বৎসরের ব্যন্ন চলিতে 

পারে। যে দেশে বৎসরের মধ্ধ্য এক নিদিষ্ট সময়ে দান খাররাৎ বিতরণ 

করিবার প্রথ! প্রচলিত আছে, সে দেশে অক্ষম অথচ নিধন লোকের হাতে 

পঞ্চাশ দেরেম রৌপা না থাকিলে দান বিতরণের সময়ে ভিক্ষা করিয়! 

সপ্গংসরের আবশ্যকীর ব্যরের পরিদিত অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়; নতুব! 

সম্পূর্ণ বৎসর ধরি তাহাকে অনাহারে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। আরবে 

দেশে ভিক্ষুকগণের পক্ষে প্রত্যহ ভিক্ষা পাইবার উপায় আছে সে দেশে 
প্রাতঃ সন্ধা! ভ্রই বেলার পরিমিত আহারের সংস্থান না থাকিলে ভিঙ্গা করিবার 

'অন্তমতি আছে । বে দেশে বৎসরের মধ্যে এক নিদ্দ্ক সময়ে দান বিতরণ 

হয় সে দেশের এক বৎসর, এবং বে দেশে প্রত্যহ বিতরণ হয় সে দেশের 

এক দিন, সনস্থানীয় বলিনা ধরা গিরা থাকে । মানুষের পক্ষে তিন প্রকার 

দ্রব্যের অভাব হয় (১) অন্রঃ (২) বস্ত্র (৩) গৃহ । মহাপুরুষ 

হজরং বস্তু টো ও বলিরাছেন -'অন্ন, বন্থ ও গুহ এই ভিন বস্থ ভিত্র 

অংসারে অনা কোন পদার্থে মানবের ভাগ নাই; অন্ন, দেহ রক্ষার প্রধান 

অহায় ২ বস্থ আবরু শরম ঢাকিয়া রাখে ও শীত আীম্ম ভইতে দেহ বীচায় 

গৃঙ্থ যানবকে বৌপ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা কলর। গৃহ সামগ্রী ও তৈজস পত্র 
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এ ত্রিবিধ পদার্থেরই অন্তর্গত । বাহনাশ্থের শরীরাচ্ছাদনের জন্য ার জামা" 
এবং নিজের শরীর ঢাকিবার “শীতোড়ী” বা “ওলুনা” থাকিলে, কম্বল ও. 

লেপের ( টীঃ ৩৯* ) জন্য ভিক্ষা করা উচিত. নহে । জল  পাত্রের'জন্য মাঁটার 

ভণড থাকিলে, ধাতৃর লোটা বা! ঘটার জন্য. ভিক্ষা করা জন্ুচিত। আবশাকতার' 

সীমা নির্ধারণ করা বড় কঠিন। কঠিন অভাবে পডিলে' তো অবশাই' 
অপরিহাধ্য দ্রব্যের আবশ্যক হয় আবার সুখ সচ্ছন্দ বা বিলাসের জন্যও 

বহু বস্তর প্রয়োজন হয়। তবে কথা এই, যে পর্য্যন্ত কঠিন অভাব উপস্থিত 

নাহয় ততক্ষণ কিছু চাঁওয়া উচিত নহে । যাচঞা করা বড় ঘ্বণিত 
কাধ্য ( চীঃ ৩১১।) 

অবস্থা ভেদে দরিদ্রের শ্রেণী বিভাঙ্গ-_ত্রিবিধ। পাঠক 

বৃঝিয়া রাখ, অবস্থা ভেদে দরিদ্রের নানা শ্রেণী হয়। মহাত্মা বশর হাফী: 
বলিতেন-_-“দরিদ্র লোক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । প্রথম শ্রেণীর দরিদ্র, 

স্বয়ং কাহারও নিকট কিছু চান না এবং অনো উপযাঁচক হইয়া দিতে গেলেও" 

গ্রহণ করেন না। এই প্রকার দরিদ্র “আলা! ইীল্লীন” নামক উচ্চাদপি উচ্চ 
বেহেশতে স্বাধীন 'আত্াঁর সঙ্গে একত্র বাস করিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর, 

দরিঞ, স্বয়ং কাহারও স্থানে কিছু চান না, তবে কেহ কিছু ইচ্ছা পূর্ব্বক- 

দিতে গেলে গ্রহণ করেন, এরূপ দরিদ্র ফেরদওছ* নামক উচ্চ বেছেশতে 

আল্লার প্রিয়তম ঘনিষ্ঠ লোকের সঙ্গে বাস করিবেন। তৃতীয় শ্রেণীর দরিদ্র' 
অন্যের স্থানে চাঁন বটে কিন্ত কাখন অভাবে না পডিলে. চাঁন না; এই" 

টিকা_৩১০। তুলা পুরা শীতের ওডন।কে আরবীতে ৮৮ 15.) লেঙ্গাফ বলে ।! 

উভারতউ অপভ্রংশে বাংলায় 'লেপ' হইয়াছ। শুদ্ধ কণা লেগ্বাক লিখিলে পাঠক 

সহজে বুঝিতে পারিবে ন। বলিয়া বিকৃ& “লেপ” শবই লিখা গেল। 

টিক_-৩১১। প্রতিপাঁদা কথাটী যৃল গ্রন্থেও পরিগ্ষট হর নাই! অনুবাছে্ 

হইল না। উদাহরণ ন। দিলে বুঝা যাইবে না । পিপাসা লাগিলে জল পালের আবশ্যক" 

হয় । কঠিন পিপালার সষহয়ে জলের অভা? হইলে অন্যের স্বানে চাওয়া লঙ্গত। 

পানীর জলের নান। গ্রকার ভেদ আডে-_কুপের জল, নদীর কল, উৎ্ল জল, জাহার' 

উপর বরফ ঘ্বিশ্রত শীশুল জল. শর্কবাদি মিশ্রিঠ মিট জল বা শরবত । ' শরবতের' 

সঙ্গে বরফ বা গোলাব কেুড়! মিএভংল পরম উপাদের মনোভর পানীয় প্রস্তচ হয়।, 

পিপাসার সমর অআনায়াস লব্ধ কৃপাির গুল পরিজ্যাগ করতঃ বন্ফ-শীতল-ন্ুগন্ধ শর্ত: 

ভিক্ষা কর। উচিত আচে । তবে জ্বরাছ্গি রেগে আক্র।ভ হইলে ওমাধর নিহিত কঠিন 

আবপ)কত।1 উপাস্থত হলে এবং ক্রয়ের স্থষোগ ও সম্বল ৭ থাকিলে চাহিয়া লও? সঙ্গত। 
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শ্রেষীর দরিদ্র “আছ.হাবোল ইয়ামীন, (টীঃ ৩১২ ) নাঁমক শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ-পুর্ষগণের 

সহিত নির্শংক্ত ভাবে বেহেশতে বাঁস করিবেন” 

পূর্ণ গুণবান দরিদ্র লোকের দুষ্ট।ন্ত ও ত্তান্তাদের অলৌকিক 

ক্ষমতার বিবরণ-_মহাম্সী এন রাহাম আদ্ভন স্বর প্রিয় বন্ধু শফীককে 

'জিজ্ঞান। করিগাছিলেন_-“হে শকীক ! তুমি গুহ ভাগের সমবে দানদ্র সমাজকে 

কি অবস্থার দেখিয়। আসিয়া» ?৮ শফীক বগণিগাঙিলেন_তাহদিগকে আমি 

পরিতুষ্ট দেখিয়া আমিয়াছি__তাভার! খন কিই পাইন তখন আগাকে ধন্যবাদ 

দরিযা ভোগ করিত কিন্তু যখন না পাইভ তখন সঞ্থন্ট চিনে ধেগ্যাবলখন 

করি! রহিত 1, মহাক্সা এববাহীম বলিয়াছিতেন “আমি যখন বণ্খ, দেশ 

ত্যাগ করিয়া আসি তথন তথাকার কুকুর গুলি-কও সেই অনস্থার দেখিরা 

আসিয়াছি।৮ মহাম্মা শধীক্ গিজ্ঞাসা করিণছিলেন-_্আপনার বিচারে 

দরিদ্রদিগকে কি প্রকার শুণবাঁন ভপ্যা 'আনশ্যক 2 শেখ মহোদর বলিগা- 

ছিলেন_“যে দরিদ্র হইবে, সে কিছ না পাগলে? আলা'ক ধন্যবাদ দিবে 

এবং যদি কিছু পায় তবে কিয়দংশ পিভের জভান মোঢানে বার করিবে 

আঁর কিরদংশ অপর অভাবী দবিতদি:গর মধ নিলাদন। দিবে |” মহাম্মা 

শফীক্, শেখ মহোঁদযকে চ্বন করিএ| বলিলেন--জপনার কণা যথার্থ 1” 

কোন সাধু বাক্তি বণিয়াছ্ছেন “আশি ঘহাগা আবুন-হাছন নূরাকে রাজপথে 

দ্ুই হস্ত বিস্তার পূর্বক কাতর ভাবে গ্রাপন। করিতে দেখিণ আশ্চধ্য মনে 

করিযাছিলাম ; এবং মহাম্সা জোনা।দ ব'দাদীর সাপে উপন্তিভ হইয়া, সে 

কথা জাপন করিলে, তিনি বলি]াছিলেন_ভিঘি কখনই মনে করিও না ষে 

নূরী মহোদয় মানুষের স্থানে কিছু চাহিভেছেন বরং মাঙুষের মন্গলেব জন্য তিনি 

দুই হস্ত বিস্তার করতঃ আল্লার স্থানে অন্ভগহ চাঞেছেন। এই কথা 

বলিয়। মহাত্মা জোনায়দ আমাকে 'এক খানি নিত আলিতে আদদশ দিলেন । 

আমি তাহা লইষা আসিলে তিনি স্বহস্ত এক শত দের চাদী ওভন 

করিয়া এক পাত্রে রাখিলেন এবং পর্পগাৎ ভংসঙ্দে 'এক হি চাদী বিনা 

ওজনে মিশাইয়া আমাকে শ্রী সমস্ত লইঘ| শিব! মহাস্থা নুধাকে দিতে নৃলি- 

লেন। আঘি চমতরুত হইঈলাম। পরিনাণ ভানিবার জন্য লোকে ওজন করে 

ইনি এক শত দ্েরেম ওজন করিবার পরে বিনা ওজনে এক মুষ্টি টাদা 

-_চীা25১২। নদাছছাহোল্ ইসামীনা শব্দের অথ এএব দৎ পুস্তকে ১২৯ নং 
টীকা ভরঞ্চবা । 
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তৎসঙ্গে মিশাইয়া দিয়। সমস্ত দ্রব্যের পরিমাণ অনিশ্চিত করিয়। দিলেন। 
যাহা হউক, আমি পাত্রটী রৌপ্য খণ্ড গুলি সহ লইয়৷ গিঝ মহাত্ম| 
আবুল হাছন নূরীর সমীপে স্থাপন করিলাম । তিনিও আমাকে একখানি 

নিক্তি আনিতে আদেশ করিলেন। নিক্কি আনিলে, তিনি এক শত দেরেম 

রৌপ্য খণ্ড ওজন করিয়! মহাত্া জোনারদকে ফেরৎ দিবার জন্য আমার 

হস্তে প্রদান করিলেন এবং অবশিষ্ট রৌপ্য গ্রহণ করিলেন, এবং বলিলেন__ 

ছা, বাস্তবিকই জোনারদ্র মহা চতুর লোক? তিনি দীর্ঘ রর্জ,র উতয় 
প্রান্ত যুগপৎ সদান ভাবে দর্শন করিতে চাঁন।” আমি নূরী মহোদয়ের 
কাধ্য দশনে ও বাক্য শুবণে নিরতিশ চমকৃত হইলাম। যে এক শত 
দেরেম টদী নহাত্বী নুবী ফেরত দিয়্াছিলেন তাহা হজরৎ জোনায়দের 

সমীপে স্কাপন করতঃ মদস্ত কথা আহ্ুপূর্বিক বণনা করিলাম । তিনি বলি- 
লেন--"আল্লাই ধনী! তীঠারই ধনাবাদ! যে পরিমাণ চাদী তাহার উদ্দেশ্যে 
ছিল তাহা তিনি গ্রহণ কৰিয়াছেন * আর যাঁত। আমার জন্য ছিল, তাহ! 

ফেরত দিপাছেন |” আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম-_- 

ইভার অর্থ কি? হিনি বলিলেন_-দেখ, প্রেরিত রৌপ্যের মধ্যে 

এক শত দেরেমের পুণ্য আমি পরকালে পাইবার আশায় পাঠাইরাছিলাম 
আর অবশিষ্ট গুলি শিঃম্বাথ ভাবে কেবল আল্লার প্রসম্নতার জন্য দিয়াছিলাষ । 

যাহা আলার জন্য দেহ] হুইয়াঙ্ল, তাহা তিনিও আল্লার জন্য গ্রহণ 

করিরাছেন, আব এক শত দেরেম যাহ। আমি স্বার্থের জন্য অর্থাৎ পরকালে 
পুণ্য পাঁইবার আশায় পাঁঠাইয়াহিলাম, তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া ফেরৎ 

দিয়াছেন 1৮, যাহা হউক, পূর্নকালের দরিদ্র লোক এইরূপ পূর্ণ গুণবান্ 
হইতেন। তীভাদের অঙ্গর এতর্দর পধ্যন্ত পরিষ্কার ছিল যে, অপরের 

দর মণ্যস্থ গুপ্ত ভাবও তাহারা জানিতে পারিতেন । এখনকার দরিপ্রগণ 

যদি তদ্রূপ ক্ষমতা অজ্জন করিতে না পারে তবেও তাহা পাইবার আঁশ! 
করা উচিত ॥ তদ্রূপ ক্ষমতা পাইবার আশা করিতে যদিও না! পারে তথাপি 

এ কথাটা বিশ্বাস করা কর্তব্য যে, দরিজ্রের ভাগ্যে তদ্রূপ অলৌকিক 

ক্গমতা ঘটিয়া থাকে । 

জোহদ বা বৈরাগ্ের পরিচয়- পাঠক ! বুখিয়া দেখ-_কোন 
এক ব্যক্তি গ্রীষ্মকালে প্রবল পিপাসার সময়ে বরফ সংযোগে পানীয় 

জল শীতল পূর্বক পরম প্খে পান করিবার আশায় কিছু বরফ সংগ্রহ 
১৫ 
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করিল; ইতিমধ্যে 'অন্য একজন লোক আঁসিয়! বলিল দেখ ভাঁই ! তোমার 

বরগগের পরিবর্তে আমি সম ওজনে এরই বিশুদ্ধ ন্বর্ণ দিতেছি, তুমি স্বর্ণ 

লইয়া বরফ গুলি বিক্রয় কর । তখন বরফ-স্বাধী অবশ্যই এরূপ চিন্তা করিবে-- 

বরফ গলননীল পদার্থ; অধিকঞ্গণ থাকিবে নাঃ রজনী আসিতে আসিতে 

সমস্ত গলি জল হইবে+ উহার পরিবর্দে যদি চিরস্থাণী ত্র্ণ পাওয়া যাঁর 

তবে ভাগ বছদিন আমার উপকারে আপিবে; ক্রমশঃ উহার বিনিময়ে 

নানাবিধ উপাদেয় জ্রব্য ঘাবজ্্রীবন পর্যযস্চ পরম সুখে ভোগ করিতে পাইব। 

অদ্যকাঁর এক বেলা বা একটা দিন শুশীতল জল পানের লেতি স্ধরণ 

পূর্বক, এই সাঁধারণ জলে তুষ্ট থাঁকিতে পারিলে, আজীবন এ স্বর্ণে নানা 

নথ ভোগ করিতে পাইব । এই প্রকার সস্তা করিলে, বরফ- 

'ীতল জল পানের লালসা আর তাহার মনে তিষ্টিতে পারিবে না । চির- 

হিতকর স্বর্থ লাভের আশার, ক্ষণস্থাপী বরদ-লালসা! ত্যাগ করাকে এস্থলে 

০4) (জোহদ) বা বৈরাগা বলা খান্ন। বরফ সম্বন্ধে উক্ ব্যঞ্চির 

বৈরাগা যে কাধণে ও যে প্রকারে উৎপন্ন তইপাছিল, “সংসারের সম্বন্ধে 

চক্ষুম্মাণ জ্ঞানী লোকের বৈরাগ্যও সেই কারাণে এবং সেইরূপে উৎপন্ন হয় । 

উাহারা স্পষ্টই দেখিতে পান সংসার সর্বদাই চলিয়া বাইতেছে,--পরমানু 

প্রতি পলকে বরফের ন্যার হাস পাইতেছে মৃত্যুর সমরে সমস্তই শেন হ্ইয়! 

যাইবে । তাঁহারা পরকালের প্রতি দ্টি রুর্িরা তাঁভাকে পরিক্ষার ও অটা 

অচল বলিয়া বুঝিতে পায়েন। মৃত্যুকালে ঘে পরকাল আন্ত হইবে তাহার 

আর শেষ নাই।। এমন অবস্থায় জ্ঞানী লোকেরা ইহকালকে, পরকালের 

তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্ত্কর বলিয়া বুঝিতে পাঁরেন এবং সেই 

+টিরস্থারী পত্নকাল লাভের জন্য ইহকাঁলকে হষটচিন্তে বিক্রয় করিতে উৎন্ুক 

হন। ফল কথা, সংসারের প্রতি বিরাগী হইঘা এবং ইহা ছাঁওয়! দিয়া 

পরকালকে মজবুৎ করিরা ধরিয়া লন। ইহাকেই প্রকৃত জোহদ 

বা বৈরাগ্য বলে। 

বৈরাগ্যের মধ্যে কয়েকটা অপতিহার্ধা কর্তব্য পাঠক 

জানিয়। রাখ) বৈরাগ্যের মধ্যে কয়েকটা অপরিহার্ধ্য কর্বব্য আছে; তন্মধ্যে 

(১) শরকটা কর্তব্য এই যে__ইহসংসারের নির্দোষ আনন্দগুলিও পরিত্যাগ 

করা উচিত। ধর্পা-শান্তের নিষিদ্ধ পদার্থ তো সকঙ্লেই ক্ষতিকর জ্ঞানে 

পরিত্যাগ করিতে পারে। হারাম পদার্থ সভয়ে পরিত্যাগ করা সকলের 

২১৬ উপর 
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উপর, ফরুদ7 বিস্ত নির্দোষ আনন্দ পরিত্যাগ কন্পিতে অসীম আনসিক 

বলেছ 'প্রাবীঁজন | (৯) প্ররুত্ত দিরাী তোরের আর একটী, কর্তব্য এই 
যে ষংসারের প্রত্যেক বিভাগ 'ভোগের অঙ্মোত্ধ মতা থাকা লব্বেও 

উহা পরিত্যাগ করিবার প্রচুর শক্ি থাকা আবশাক 1 সংসাঁরর কোন 

পদার্থই সে ব্যক্তি পাঁর় নাই, পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা, তাহার কোথা 
হইতে আসিবে? তবে যাহার কিছুই নাই তাহাকে কিছু দিলে সে যদি 
নির্বিকার মনে ত্যাগ করিতে পারে তবে তাহাকে নিিরার্গী বল! খাইতে 

পাঁরে। কিন্তু তদ্রুপ লোক বস্ব পাইয়া নির্বিকার মনে' পরিত্যাগ করিতে 

পারে রি না, পরীক্গ! না করিলে বলা যায় না । বিনা পরীক্ষায় তাহার 

সেই' ত্যাগ-ক্ষমতার অন্তিজের জাক্ষী দেওয়ায়ায় না। সংসার হাতে আসি- 
লেই মানবের ম্বভাঁব পরিরগ্তিত হয়। অনেক লোকে অনুমান কয়ে, 
পন্ধিতাগ করিবাঁষ ক্ষমতা আমার যথেষ্ট আছে ১ কিন্ত হস্তগত হইবামাত্র 

সে কুহেলিকা ঘুটিয়া যাঁয়। তখন প্রাপ্ত পদার্থ পরিত্যাগ কালে মনের উপক্ন 
কিছু না ফিছু ভাবান্তর না ঘটাইয়া যায় না। এ্রই জন্য, আজন্ম দরিজে 

ত্যাগ-ক্ষমতা আছে কি না বলা মার না। (৩) প্ররুত পরহেম্ঞগায় 

অর্গাৎ বিরাগী লোকের আর একদি কর্তব্য এই যে, তাহাদিগকে এই 

সংসারের সর্ধরিধ ধন ও মাঁন পরিত্যাগ করা উচিত, তৎসমুদয় রক্ষথে 

কিছু মাত্র চেঈটা করা উচিত নহে। (৪) মাহা হউক, সংক্ষেপ কথা এই 
'ষে সংসারের সর্ধবিধ আনন্দ ও স্থথ গুলি বিক্রয় করিয়া পরকালের আনন্দ 

ক্রয় করিরা জওয়া' প্রকৃত পরহেজগার বা বিরাগীর কর্তব্য । এই ক্রয় 

'বিক্ষরে এক প্রকার ব্যবসায় বল! যায়। এই ব্যবসায়ে বড় লাভ আছে ॥ 

মহাপ্রভু বলিতেছেন__ 
নি ০টি তে শিট ৩ পাজি শি ০ ণঁ শী পু 

৫1 ৩৯০৯০ এ এ। 21 ৩1 
এ পচে তে 8 ক লি বা টি কি ০৪ 

8৪3 ৯1 (41 ৬ শি 1১শা র্ 

ক্প্রপ্চয়ই আল্লা যুহলমান লোকের নিকট হইতে তাহ্াঙের প্রাণ ও খর 

বেহেশত্তের ফিনিময়ে জ্রিয় করিকাগেন 1৮ (১১ পাঁজা ॥ সুর) তওয়া॥ 

১৪ ঘোক।) তিনি' পুনয়ায বলিক্মাছেন__ 
৮ হট ৭ 
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৪০2 ভি 3১1 ৮৮ ৮ ০০৪ 

ণ্যাহা রে (হেমুছলমানগণ।) তোমরা আল্লার সঙ্গে যে খরিদ বিক্রয়ের 
কারবার করিগাছ তক্জন্য আনন্দ প্রকাশ কর।” (১১ পারা। স্থরা তওবা । 
১৪ রোকৃ। ) এই ছই আয়াতের মর্ম এই যে মহাপ্রভূ আল্লা, মুছুল- 
মানদিগের দেহ ও ধন, যাহা সর্বদাই বরফের ন্যায় গলিয়া নষ্ট হইতেছে 

তাহ! লইয়া স্থায়ী বেহেশ মূল্য শ্বরূপ দিতে প্রস্তুত আছেন। এই ব্যব- 
সায়ে তোমাদেরও প্রভূত মঙ্গল ও মহা লাভ হইবে। 

প্রক্কত বৈরাগ্যের পরিচয়-_পাঠক! এস্থলে এ কথাও বুঝিয়া 

রাখ যে__নিজের বদান্যতা ও দানশীলতা৷ জন-সমাজে প্রদর্শন মানসে অথবা 

পরকাল ভিন্ন অন্য কিছু পাইবার বাসনায় ইহসংসার বিক্রয় করা বৈরাগ্য 

নহে। আবার পরকাল পাইবার আশায় ইহকাল বিক্রয় করা চক্ষম্মাণ 

জ্ঞানীর নিকট একটী তুষ্ড ধরণের বৈরাগ্য। তাহারা ইহজীবনের পরি- 
বর্তে পরকালের সুখও চান না। পরকালের বেহেশৎ মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, উদর 

ও কাম প্রভৃতি ইস্তিয়ের ভোগ্য বস্তু আছে । যে সকল পদার্থে, উদর 
কাম প্রভৃতি ইন্দ্রিয় পরিতুষ্ট হয়, তাহা পশুগণও ভোগ করিতে পায়; এই 
জন্য তাহার বেহেশৎকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন; এবং ইহ্রিয় ভোগ্য বেহেশৎ 

পাইতে উংসুক না হইরা শ্বীয় জ্ঞানের মধ্যাদা রক্ষা করতঃ কেবল মাত্র 
আল্লাকে পাইতে চান এবং তীহারই দর্শন ও পরিচয় সম্তৃত আননে পরিতৃপ্ত 
হন। প্রকৃত সংসার-বিরাগী-লোক আল্লার প্রসন্নতা ও তীহার দর্শন-সভভৃত- 
আনন্দ পাইবার জন্য ইহকালের সমস্ত বিক্রপ্ন করিয়। থাকেন। এরূপ বিরাগী 

লে!ক সাংসারিক ধনৈশ্বধ্য হইতে পলায়ন না করিলেও কোন ক্ষতি নাই 
রং. ধন পাইয়। নির্বিকার মনে তাহার সদ্য্যবহার কর! এবং প্রক্কত অভাবী- 
দিগের মধ্যে বিতরণ কর! প্রকৃত বৈরাগ্য । আমীরোল মোমেনীন হজরৎ 

ওমর এ্রূপই করিতেন ।' তাহার. হস্তে সাগরা ধরার অসীম ধন রাজকর 

স্ববূপ আপিত কিন্ত তিনি তংসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদ্দাসীন ছিলেন এবং অভাঁব- 

গ্রন্ত লোকের মধ্যে অজস্র বিতরণ করিতেন । পরূম-ভক্তি-ভাজন হজর্ঃ 

বিবী আয়শ] ছি্দীকার অবস্থাও প্রন্নপ ছিল। তিনিও লক্ষ মুদ্রা মৃত্তিকাবং 
অভাবগ্রস্ত লোকের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন অথচ রোজ! এফ তারের পর 

২১৮ 
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নিজের আহারের জন্য এক "পয়সার মাংস, দিনা ভীর রাগ যাট 
পারে কি না, এমন চিস্তাও মনে. উদয় হয় নাই। ধরি 

যাহা হউক, চক্ষুম্মাণ জ্ঞানীর হাতে লক্ষ মুদ্রা থাকিলে তিনিও প্রর্কভ 
সংসার-বিরাগী হইতে পারেন কিন্তু যাহার হস্তে এক পরলাও নাই সে» 
ংসার-বিরাগী হইতে পারে নাঁ। সংসারের প্রত্যেক ' বিষয় হইতে সম্পূর্ণ 

অনাঁসঙ্ত থাকাই প্ররুত উন্নত বৈরাগ্যের চি্ন। সংসারে প্রতিপত্তি লাস্তে 

ব্যস্ত না হওয়া কিন্বা তাহা হইতে পলায়নও না করা; সময়ের প্রতিকূল 
আচরণ না করা কিছ তাহার সহিত মিশিয়াও না যাওয়া; সংসারে 
ভাল'না বাসা কিন্বা শত্রু জ্ঞানও না করা, বৈরাগ্যের লক্ষণ নহে। কোন 
বস্তকে অনিষ্টকর বলিয়া ঘ্বণা করিলে, মনে তত্প্রতি বিরক্তি জন্মে। কোন 

পদার্কে ভালবাসিলে যেমন মন তংপ্রতি. আকৃষ্ট হয়; '্বণা করিতে 

গেলেও তদ্রূপ মন দূরবর্তী হয়। সুতরাং উভয় স্থলেই মন তৎ তং পদার্থের 
চিন্তায় ব্যাপৃত না হইয়া উদ্দাসীন থাকিতে পারে না। আল্লা ভিন্ন সর্বববিধ 
পদার্থের অনুরাগ বা! বিরাগ হইতে উদাসীন থাকাই প্রকৃত বৈরাগ্য। তদরূপ 
অবস্থাপন্ন লোকের মনে সাংসারিক ধন-সম্প্ধি নদীর জলের ন্যায় এবং নিজের 

হস্ত, আল্লার ধন ভাগারের ন্যায় বিবেচিত হয়। (চীঃ৩১৩) সংসার 

বিরাগীর অধিকারে কত ধন আসিল কত গেল; বৃদ্ধি হইলকি কমিয়া 

গেল, এ সমস্ত চিস্ত। হইতে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা আবশ্যক । ' এইরূগ 

হইলে বৈরাগ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ৰ 

যাহা হউক, নির্বোধ লোকেরা বৈরাগ্যের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিষম 
ধোকার মধ্যে পড়ে । তাহারা প্রাকৃতিক নিরমানুসারে ধনের সহাবহার 

করিতে পারে না অথচ অযত্বে গৃহে ধন ফেলিয়া রাখিয়া এরূপ বিবেচন! 

করে যে আমি উহাতে অনাসক্ক ও বিরাগী। এপ লোক.তৃল বিবেচনা 

করিতেছে কিনা তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক। কোন ব্যক্তি আসিয়া 

যদি তাহার সেই ধন ও অপর ব্যক্তির ধন এবং নদীর জল লইতে লাগে 

এবং সেই সময়ে উক্ত ত্রিবিধ ধ্ন-হরণ দর্শনে যদি তাহার মনে একই. 

টীক1--৩১৩। বিশ্ব গণের গ্রতোক স্থান আল্লার ধন ভাণ্ডার এব" তম্মধ্থ পগার্থ 
গুল তড?র ধন। জল একটী পল্ার্ব, ইত জীর জ্ত্ত ও উততদের় জীবদ এবং ক 

নৈসগ্রিক কার্যের কারণ। নদী গর্ত, জলের তাওার.। নদী গর্ভ হতে লোকে তারে 
ক্কানধে। হল তৃ'লর।- লর্ঃ। গোলেও নদী .. সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে অথচ জগৎ কাঁশী। আপন. 

নিত হয়-নদীন ভীর বাণীর এক বঙ্গ আনন্দিত হু ধে বাহঝগণের, তব 

৬০ 
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পিরার ক্রস্থ। না শাটিয়া, পার্থক্য অন্কৃভৃত হুম, খ্তবে প্ুুবিবে 'যে ওল ব্যক্চি 
নিজকে ধন সম্বন্ধে উদাসীন বুঝিয়। স্ুল করিয়াছে । আহার, মনে তখনও 

প্রক্তত দ্ৈরাগ্য জন্মে নাই 'বরং ধনের আনলক গুণ চ্ডাবে ছ্লিল। যাহা 

ডুউরু, প্রকৃত কথা এই ধন অধিকারে আসিয়া, ইচ্ছাম্ক ভোগের আগ 
কইরোও 'যদি নির্বিকার মনে দূর করিঞ। ফেলিবার সামথ্য থাকে তরে নুঝিরে 
প্ররুত 'ৈরাগ্যই জন্মিরাছে_-সে স্থলে বৈরাগ্য চিনিতে স্কুল হয় নাই ॥ 

কহায্স। আরণলা মোবারককে কেহ প্সংসার-রিরাশ্ী” বলিয়া অঙ্ছোধন 

রূরিগাঞ্লি। তিনি তরে বলিয়াছিলেন-_-ভাই ! ভুমি ঝেধ হয় বৈরাগ্যের 
কন্ম বুঝ লাই। জ্সান্মি আজন্ম দরিগ্র; আগার ছাতে এমন দ্রব্য আসে পাই 

যাহ নির্বিকার অনে ত্যাগ করিত পারি । খঙীফা ওমর আ্রবন আত্ ছুব্য 

ছআজীজকে অথাথথ লংসার-বিরাগী ৰল। যায়। গ্ঠাহার তুন্ডে সঙাগর! স্ধরার 
ধনৈগয্য আছে । তংসমুদয় ভোগ করুরিবার অবাধ ক্ষমতাও তীহার যথেষ্ট 

্াছে। ইহা সত্বেও তিনি অংসার-বির্লাগী ।” ক্মাবু লাগল এক দিন এব.নে 

শীরঘাকে বলিগাছিলেন--“দেখ ভাই ! আৰু হানিফা জোলার ছেলে হইয়া 
'আামান প্রদত্ত ব্যবস্থ। সিদ্ধ কয়ে! এতদ্ শুৰগে শীরমা বলিরাছিলেন - 
“আবু হানীফা, জোলার 'ছেলে বা শরাফ-সম্তান বলিয়। আমি প্রভেদ বুঝি 
মা; কিন্ত আমি এই আত্র জানি যে সংসারের ধনৈশ্বধ্য তাহাকে আশ্রঙ্গ 

রুরিতে আগ্রহ লহকারে আদিতেছ্ে, আর ভিনি সে ন্নিফ হইতে গলাইছে- 

ছেন। আর দেখ, ছুনিয়। আমাদের নিকট হইতে বিমুখ হইয়া পলাইতেছে 5 

আম আমরা ত্বাহাফে ধরিধার জন্য দৌভিয়া অরিতেছি 1 মহাস্থা শ্রবনে 

মছচউদ লিগ়াছ্ছেন-“নিজ। লিখিত আায়াৎ অবতীশ না হওয়া পর্ময্ক আমর! 

মুকধিতে পারি শাই ঘ সযিনির তা রহ শসার ভালবালিয়৷ থাকে । 
% ৬ পা | পণ] নি ঞ চি ০ 

3 পট 

ঘটিবে তাঙর। পথ, ৯£খে, বাঠকগণেণ আনম্লদর ত। তে নত । ধন সম্বন্ধে 

গ্রপীকে, গন্ধ। গর্ভর লাক এ প্রক্ষায। ;বিবিকান নও উদ্দাপীদ ভাগ র়ক্ষ। করাই বৈদধাগ্য। 
খজ-ন্থাযীও ক, আধীর্গঞ্ড ভুল) ভওছ। 'চাই। শ্রেতে নান দিক হৃহতে জজ আনিয়া 
রখার্ডে পড-ছে। খাবাগ শোক সারে ভারে আইন যাইতেছে । কত জল আগিল; 
শচচ্চ বগচ কিল, একে কে বছজ। খেল, এ লন্বত্ধে অদী 'উদশনাদ ; সংঙার হিরাগকষে 

“বীজ হওয়া জা । ন্ 



“ভোমাদের মগ্যে কতকন্রি: ক জংসারক্ষে "ভাঙ্গায় প্লান স্যার গলি 

লোক পরকাষ ভালবালে 1 ( ৪ পানা । বুজা একয়াগ। ১৬ রোক্ষি॥ )* 

এক সময়ে ক্ুতকগুবি মুগলমাদ লোক বলিয়াফিগ্রা -“হহাজাহ মে কার্য 

ভালরাষেন তাহা যদি দ্ধানর! চিনিতে গাঞ্িতাম ত্তবে ক্ষায-মনোবাক্যে তাহাজে, 

প্রবুতত হইতাম |” ইহার উদ্ধারে আল্লা বলিছেতেন-- 
টা 
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“যদি তাহাদের উপর এই আদেশ লিপি-বন্ধ করিতাম যে তাছারা বক্ষ 

হত্যা করুক কিম্বা জন্মভূমি পরিত্যাগ করুক, তরে নিতান্ত অল্প [লাক্ষ 
ব্যতীত তাহারা সে আদেশ পালন করিত না।” (4 পারা? হল্সা নেছা ) 
৯ রোকৃ। ) 

সংসারের পরিবর্তে পল্পকাল পাইতে অনাগ্রন্থের কাক -. 
পঠিক ! জানিয়া লও-_-বরফের প্রিবর্থে স্বর্ণ প্রাপ্তি যে এক্ষটী বিশ 

লীভের ব্যবসায় ইহা বুঝিয়া কাজ করা তত বড একটা বিশেষ হন 
কার্য নহে। প্রত্যেক বুঝিমান ব্যক্তিই তচ্ছ বরফের পরিবর্কে উদক্কষ্ট স্বর্ণ, 

আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে; কিন্ত স্বর্ণের সহিত তুলনায় অর্ধ যত 'নিকৃ, 

পরকালের সহিত তুলনায় সাংসারিক পদার্থ তদপেগ। নিয়ুষ্ট হইলেও ঘোকে কুঙ্ছ 
সংসারের পরিবঞ্ঠে পরমোৎকৃষ্ট পরকাল লইতে আগ্রহ করে না, ইহা 

কারণ কি? ইহার তিনটা কার আগ্ে-(৯) ঈমান ধা বিশ্বাস 
জ্ঞানের দুর্বলতা । (২) প্রবৃত্তির প্রবলত! এবং (৩) দীর্ঘহুঠিতা-_এ 

কাজটী অদ্য না করিপ়া কল্য করিব_-এই প্রলোতনেন্স গদার্থতী 'এখন “ভোগ 

করিয়া লই,পরে ত্যাগ করিব, এইরূপ ভাঁবকে দীর্ধস্থত্রিতা কহে । দীর্ঘ- 

কুত্রিতার ফলে লোত বলবান হইয়া খাকে । লোভনীয় পদার্থ সম্মুখে আঁসিলে 
গাহা ভোগের জন্য লোভ উত্তেজিত হইয়া উঠে । উত্জেজনার প্রারস্তেষ্ট 

উহাকে দমন না করিলা বদি অনে 'করা বাগ থে এখন ভোগ করিয়! লই 
ইই১ 
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পরে লোভকে দমন করা যাইবে; তবে তাহাকে দমন করা কঠিন হইতে 
কঠিমতর হইবে; ' লোভ “খোরাক” পাইলেই: বলবান হইয়া উঠে। দ্বিতীক্ধ 
বার তদ্র্প কোন ভোগ্য বস্ত সম্মুখে আসিলে লোভ এমন বল প্রকাশ 

করিবে যে, তখন দমন করা নিতান্তই ছঃসাধ্য হইবে । এই কারণে মানব, 
হস্তস্থিত তুচ্ছ সুখে এমন মুগ্ধ হয় যে, ভবিষ্যতের স্থায়ী সুখের কথা 

ভুলিয়া যাঁয় । রর 

, বৈরাশ্যের হারান স্মরণ কর-_সংসারের অপকারিতা 
ও নিন্দা বর্ণনা কালে যাহা কিছু বলা গিয়াছে, তাহাই বৈরাগ্যের প্রশংসা 
কালে বল! যাইতে পারে .(টীঃ *২%) সংসারের প্রতি আসক্তি, 

দোষের মধ্যে একটী গুরুতর দোষ; এবং উহার প্রতি বিরক্তি, শিজডী। 

গুণের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ গুণ। সংসারের প্রতি দ্বণাঁ প্রদর্শক যে সকল 

বচন কোরআন ও হদীছে উক্ত হইয়াছে তাহা বৈরাগ্যের প্রশংসা স্থলে বল! 

যাইতে পাঁরে। বৈরাগ্য যে একটী অতীব শ্রেষ্ঠ গুণ তাহার প্রমাণ এই 
যে মহাপ্রভু উহাকে জ্ঞান ও জ্ঞানীর সঙ্গে সম্পর্কিত করিয়াছেন। জগৎ 

বিখ্যাত ধনী কারণ যখন মহাডশরে সৈন্য সামন্ত ভৃত্য ও অমাত্যগণ সহ- 

কারে শোভা যাত্রায় বাহির হইয়াছিল, তখন দশকবুন্দ খেদ প্রকাশ করতঃ 

বলিতেছিল--“হায় ! আন্রা নিধন; যদি আমরা এঁবপ ্রশ্বধ্য পাইতাম 
তবে কেমন স্ুুথ হইত!” সেই সময়ে কেবল জ্ঞানবান্ লোকেরা টবরাগ্যের 

বশীভূত হইয়া বলিরাছিলেন-- ণ“্যাহার৷ পরকালের প্রতি ইমান আনিয়াছে 
১৪ সংকার্য করিয়াছে তাহাদের ভাগ্যে যে পুণ্য অবধারিত আছ্ছে তাহা 
সাংসারিক ধনৈশ্বধ্য অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট ।৮ এই কাহিনী কোরআন শরীফে 
মহাপ্রহ প্রকাশ বা 

শ্রী | | ১১9] ৩-১।। টা 
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“যাহাদিগকে এলম (জ্ঞান) দেওয়া হইয়াছে তাহারা ( বৈরাগ্যের বশীভূত 

হয়) বলিয়াছিল-হায়! যাহারা ঈমান পাইন়্াছে ও সৎকা্ধ্য করিয়াছে 
উন 
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তাহাদের ভাগ্যে যে পুণ্য অবধারিত আছে তাহা সাংসারিক ধম দ ধলৎ, 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।৮ -(২* পারা। সুর! কাছাছ। ৮ রোকৃ।) জানী 
লোকেরা বলিগ্লাছেন--“যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পধ্যন্ত সংসারে উদাসীন 

থাকিতে ' পারে, তাহার হৃদরে হেকমতের প্রত্রবণ উৎপক্ন' হয়।” মহাপুরুষ 

হজরৎ রন্মুল (রে বলিয়াছেন-_-“আল্লার ভালবাসা যদি পাইতে চাও তবে 
সংসারে উদাসীন থাকিয়| বৈরাগ্য অবলম্বনে চল।” মহাত্মা হারেছ। এক 

দিন মহাপুরুষ হজরৎ রষ্জুল [রি কে..জিজাস।;করিগাছিলেন_-“আঙি 
কি বিশ্বাসী “মোমেন” হইতে পারিয়াছি ?” তছন্তরে হজরৎ জিজ্ঞাসা করি” 
লেন-_-“তোমারি অবস্থা কেমন?” তিনি বলিয়াছিলেন -“সংসার আমার 
নিকট এমন তুচ্ছ বিবেচিত হইতেছে যে, স্বর্ণ ও প্রস্তর খণ্ড আমার মনে 
সমান বোধ হয় এবং বেহেশৎ ও দোজথ যেন আমি চক্ষের উপর দেখিতে 

পাইতেছি।৮ তখন হজরৎ বলিরাহিলেন -“বিশ্বাসের যে অবস্থা তোমার 
প্রতি প্রকাশিত হইতে আরম্ত হইয়াঞ্লি তাহা এখন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ; 
এখন এই অবস্থা সযত্বে রক্ষা কর ।”” শেষে বলিয়াছিলেন__. 

পট পা নিপাত ভগ কতা 
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“এই ব্যক্তি* আল্লার উপযুক্ত দাস। আল্লা ইহার হৃদয় আলোকে. উজ্জল 
করিয়া দিয়াছেন।+ যে সময়ে নিম্নলিখিত সুসংবাদ অবতীর্ণ হইয়াছিল-_ 
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“আল্লা যাহাকে স্ুপথ প্রদর্শনের ইচ্ছা করেন তাহার হৃদয় এছলামের জন্য 
“শারাহত, (প্রশস্ত) করিয়া দেন 1 তখন ছাহাবাঁগণ, হজরতের নিকট 

উহাঁর অর্থ জানিবার মানসে নিবেদন করেন_-“হে রন্থলুল্লা ! এ (শারাহ.) 
প্রশস্ত কি প্রকার?” তিনি বলিয়াছিলেন-_“উহা এক প্রকার আলোক, 

হৃদয়ের মধ্যে জন্মে, তাহার প্রভাবে হৃদয় প্রশস্ত হইয়া পড়ে ।” ছাহাবাগণ 
পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন -“তাহার চিহ্ন কি?” তিনি বলিলেন-_“সংসার 
হইতে মন চটিয়। যায়, পরকালের জন্য ব্যাকুল হয় এবং মৃত্যুর পূর্বেই 

২২৩, 
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হয়গের আয়োফনে; প্রবৃ্ধা হয? ইহা তাহাথ চিহ্ন 1” ভিকি অন্য এক 
দিন: শহাকদিগকে সম্বেধন পূর্বক বহিরাঁছিলেন' “আল্লায় অন্য বেরপ 
লক্ষ কর! উচিত, তক্রঙ্গ উপঘৃক্ত লঙ্জা কর +* ছাহাবাঁগগ. -বলিয়াছিলেম- 
পে ফল্ুলুলা । আদর তো আল্লায় জন্য শরম করির়া' থাফি |” তখন 
হজরঘ বজিজেদ- স্তরে ফেল) যে ধলা ভোগ কবিভে পাস্থিবে না জহা' জঙগা 

রব, এমং বেঞ্চামে বাঁস করিতে পারিবে না; তথার ফেন: গুছ! বানাও? 
নার হজরত এক) জুজীর। নযাজের' দিন খৌঁত্রা পরিবার মর বজিয়াছিলেন-” 

ছে বাকি | ৯| &-১) (লা! এলাহা এজেকলাছ) “আলা ব্যতীত 
আর কোন প্রভু নাং এই বাক্য: বথার্থই বিশ্বাস করে এবং তঙসহ আঁ 

ক্ষিচ্ছু দিশ্রিত না! কয়ে তাহা'র জন্য €বহেশৎ, অবধারিত |” এহা কথা: শ্রবণ 
পূর্বক মন্থাকা! হজকং আঁলী দক্তায়মা্দ হইলা নিষেদন করিয়াছিলেন--“ফাহা 
স্ছিত উহ্থা' হিশ্রি্: করণ উচিত নহে: ভাহার পারি বর্ণনা, করুন 1” তরে 

হয়ত বজিগ্ার্ছিতলন_ “ভা “সংসাধ্ধ প্রীতি” ও] “সংসাঘ অসুসন্ধান”। বছ 

(লোক পর়গন্খর' তৃলঃ উপদেশ দেয় কিন্ধ' তাহাদের আচরণ ধন-গর্কিত অক্ত্যা" 

চারী লোকের তুল্য। “আল্লা, এক” এই ধিশ্বাসটী যাহারা সংসার-প্রীতির 

আবিল্য হইতে অক্ষত ও নিক্ষলঙ্ক কাখিতে পারে তাহাদের স্থান বেহেশতে 

হইবে 1৮” হজরং ইহা'ও বৰিগ্রাছেন_“যাহারা সংসাধ' বিরাগী, তাঙাদের' হৃবস্মের 
উপধ' মহাপ্রভু হেকমতের' দ্বার খুলিয়' দেন । ভাহাদের বাগ'ষন্্রকে জানের 

স্বারা পন্লিচালিত করেন; তাহাদিগকে সমস্ত রোগের' উৎপত্তির কারণ ও 

্চধধ প্রসালী পিক্ষণ, দিয়া থাকেন, শ্রবং পরিশেবে শাস্তি সহিত লিরবপতদ 
পৃথিবী হইতে বেহেশতে তুলিয়! লন।” মহাপুরুষ হজরৎ রল্দ্গ ( 
একদিন ছাহাঁবাগণ' ষহকাঁরে ঝোঁন স্থানে যাইত্রেছিলেন, পথের পার্থ উষ্ের 

গ্রকটা ব্বহৎ বাথান ছিল। বাথানের উষ্টগুলি সুন্দর হৃষ্ট পুষ্ট ছিল। 

তম্মধ্যে কতকগুলি উদ্ী গর্ভবতী, আর অধিকাংশ সবৎসা দ্ৃগ্ধবতী ছিল! 

উষ্ আবব জাতীর এক উত্কষ্ঠ ধন। তাহারা উহার ছঞ্ধ পাঁদ করে, 
মাংস আহার করে এবং পশমে পরিধান বস্ত্র ও বাসের তবু প্রস্তুত করে। 
হজর্ং বাঁথানের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। 
দাহাঘাগণ নিবেদন করিলেন-“ছে রঙুলুল্লা। এই'পবিজ্র ধনের দিকে দৃষ্টি 
পাঁত ন! করিয়া ফি কারণে মুখ ফিরাইর়া লইলেস? তিনি বলিলেন 
পরপর আমাকে ধনের দিকে দৃরিপাত করিতে দিবে পূর্বক বলিনাছেন-_ 

চি ৯৪ 
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“ছু সম্প্রদায়কে ধন দওলত দিয়াছি। তদ্দার৷ তাহাদের পাখিব জীবনের 
শোভা সৌঠ্ঠৰ করা হনদাঁছে। (হে পয়গন্থর ) তুমি সেদিকে কটাক্ষপাত 

করিও নাউহা তাহাদের পরীক্ষার কারণ হইগরাছে। (তোমার জন্য) 

তোমার প্রভুর নির্ধারিত জীবিকা অতীব শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থারী |” (১৬ পারা। 

শুরা তাহা । ৮ রোকু। ) লোকে মহা! হজবৎ ঈছ] নবী কে, 

স্বথে এবাদং করিবার স্রযোগ দিবার নিমিন্ত গৃহ প্রস্তত করিয়া দিতে ইচ্ছা 

প্রকাশ করিয়াহিল। তদ্তরে তিনি তাহধিগকে বলিাছিলেন-যাও এ 

নদীর জল-আোঁতের উপর গুহ বানাও।, তাহারা জলের উপর গৃহ পত্তন 

করা অসম্ভব বলিগ! প্রকাশ করিলে তিনি বলিরাছিলেন_-“সংসারে ভালবাসা 

'অঙ্গরে রাখিয়া এবাদং করাঁ9 তদ্বপ অসম্ভব ব্যাপার |, পরগম্থর-শ্রেষ্ঠ 

মহাপুকষ হজরৎ ঝন্তুল 1 বলিণাছেন__“গাল্লাৰ ভালবাস! পাইবার ইচ্ছা 
থাকিলে সংসার হইতে মণ £লিণ। লও এবং লোকের ভালবসা পাইবার 

বাঞ্ধা থাকিলে তাহাদের ঘাহা আছে তাহ। হইভে হস্ত সদ,চিত করিরা লও ।” 

মানা হজরৎ গমর, মুসলমান জগতের বাদশ| ন্মবূপ, যে সময়ে খলিফা! 

পদে অধিষ্ঠিত থাকিগা কঠোর দ্ররিদ্রতার সহিত জীবন যাঁপন করিতেছিলেন, 

তখন কোন সন্ধ্যাথ সাথান্য আহার ভুটিত কখন বা 

অনাহারে ক্ষুধার পালা: দগ্ধ হইতেন ; চতদশ গ্রন্থি তির 

বন্্ পরিধান করিতেন। তীহার দরিদ্রতা দর্শ'ন তীয় 

ছহিতা (মহাপুকষ হজরৎ বল্ল (7 এর অন্যতম 
প্রিয় পত্বী) মাননীরা বিবী হাফজা, দগ্লাদ্র চিত্তে বলিয়াছিলেন_-পপিতঃ [ 

এখন আপনি মুসলমান জগতের অধিপতি, নানা রাজা হইতে প্রতৃত রাজস্ব 

ও অদীম ধন আঁপনার হতে আদসিতেছে। আঁপনি ততসমুদবর ধনই.দরিক্তং 
নী ঝ২৫ 

০৬রৎ গমন ও 

৬ জরৎ রম্ুলের 

ভবন ঘার্পন প্রণালী 
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অনুষ্ঠান ছাহাবাগণের কর্ম অক্ষ! পরিষাণে অধিক কিন্তু ছাহাঁবাগণ তোমাঁদের 
অপেক্ষ। উত্কষ্ট; ইহার কারণ এই ষে, ছাহাবাগণ তোমাদের অপেক্ষা 

সংসার 'অধিক বিরাপী ঠিলেন ।” মহাশ্থ! হজরং ওমর বলিগাছেন-_“বৈরাগ্যই 
মনের শান্তি এবং শরীরের আরান।৮ মহান! হজরং এবনে মছউদ বলিগা- 

ছেন_-“সংসারবিরাগী লোকের দুই রূকীং নমাঁজ অবশ্যই “মোজ তাহেছ্” 
(টীঃ ০১) লোকের সমগ্র জীবনের এবাদং, অপেকন্গা শ্রেষ্ঠ ।৮ মহায্া 

সহল্ তসতরী বলিঞছেন_-“দানব যখন খাদ্যের অভাব, পরিধানের অভাব, 

দরিুতা 9 অপমান এই চুর্বিধ পদাঁ্থর ভয় হইতে নিশ্,ক্ত হইতে 

পারে তখন তাহার সদন্গান কেবল আল্লার জন্য শুদ্ধ সঙ্গল্লে ঘটিতে পাকে» 

বেরাগোের শ্রেণী বিভাগ-_খিরাগীর প্রকার তভদে__পাঁঠক ! 
জানিয়া লও, তিন শ্রেশর টবরাগা আছে। (১) ধন্সের সঙ্গে সহন্ধ 

নাই এমন সাংসারিক কাম্য হইতে যাহার! হস্ত সঙ্ক,চিত করিতে পারিগ্নাছে 

বটে কিন্তু মনকে একেবারে অনাঁসক্ত করিতে পারে নাই, অথচ মনকেও 

তাহা, হইতে তুলিদা লইবাব চেষ্টা করিতেছে এনং তজ্জন্য প্রবুির বিরুদ্ধে 

সংগ্রাম করিতেছে, তাঙ্গাদিগকে বৈবাগোর শিক্ষার্থী বলা যার _কিন্ত প্রকৃত 

বিরাগী বা উদাসীন বলা যা না। সংসার হইতে বিনুখ »৯বার জন্য প্রবৃত্তির 

সে সংগ্রাম, বেরাগোর প্রথম সোপান । (২) যাহারা সংসার হইতে 

হস্ত ও মন তুলি) লইতে পারিণছে কিন্ত আপন কাধাকে মুল্যবান মনে 

করিতেছে, তাহাদের বৈরাগা মধ্যম শ্রেণীস্ত । তাঁভাঁরা সংসারে উদাসীন হইতে 

পারিলে তাহাদের বৈরাগা পৃত| প্রাপ্ত হয নাই। (৩) যাহারা বৈরা- 

গ্যের কথাও লি যাইতে রিনি এবং তাহাকে একটা নগন্য তুচ্ছ কার্য 

মনে করে তাহাদের বৈরাগ্য উদত শ্রেণীর । 

এক দৃষ্টান্ত খারা মধ্যম ও উন্নত বৈরাগের তারতম্য বুঝাইয়া দেওয়া 
যাইতেছে । মনে কর-কোন বাক্তি, এক প্রতাপান্িত সম্রাটের প্রধান মনত্ীর 
পদ পাইবার মানসে 957 হস্তে রাজকীর শ্াসাদে প্রবেশ করিতে চেষ্টা 
হত পি সা সস সস ররর 

কর। আলাক : হইয়া ছল স্হে শমসে কঙকগাল অল।ধা,ণ নী ব্দ্বাণ লোক 

বুদ্ধ ও [বদর প্রভাতে ৬০র-৩এ হদীছগুলে অন্য নীতি সাক্য হইতে নির্বাচন পূর্বক 
লিপিংদ্ধ করেন। তাহ।দিগক 'ষোজঠাহছেদ* বলে। মোল্ঞাহেদগণ হদীছ ঘির্ববাউন 
পূর্ববক গে নিবব।চিহ ভদ'ছ মত গা নতর্বাতার দাহভ জীবন ঘ।পন কর্সিয়/ছেন এবং 

তদনুখপ উপদেশ (দিতেন | এখন পর্মশাশকষকদিগকে ষেজতাছেদ' বলে, তাতার। সর্ব 

সাধারণ লোক্াদগকে পাপ কাষ্য ও কদচার হতে বিরত থাকতে এবং ধর্মকার্যয 
করিতে ৬পদেশ দেখ। 

১২ 
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করিল, সিংহদ্বারে এক ভয়ঙ্কর কুকুর দেখিতে পাইল। কুঝুর, প্রবেশ- 

দ্বার শক্ত করিরা আটকাইরা| বসিষা আছে--কিছুতেই প্রবেশ করিতে দিল 

না, তখন সেই বাক্তি হস্তস্থিত রুটী মাংস কুকুরের সম্মুখে ফেলিয়া দিল ৷ 

কুকর খাদ্য পাইয়া দ্বার ছাডিয়! দিল। বাধা দুর হওয়াতে সে ব্যপ্ি 

সহজেই সমাটের সন্মুথে গিয়া মন্্রী-প'দ প্রতিষ্ঠিত হইল । এস্থলে বিবে- 

চন করিলে দেখা যায়, মন্দী-পদ-প্রাপ্তির তুলনায় রুচী মাংসাদির পরিত্যাগ 

নিতান্ত তুচ্ছ। আবার দ্বারদেশে দগ্ডায়মান থাকিয়া কটা মাংসাদি কুকুর 

দ্বারা খাওয়াইয়া ফেলান কোন লাভের কাধ্যও নহে । পাঠক'! এখন 

বিচার করিয়! বুঝ, সংসারের সমস্ত ভোগা বস্ত' এক লোকমা কটা মাংসের 

তুলা। শয়তান একটী ভীষণ দপ্ণাস্ত কৃকুরেব সদৃশ; সে আল্লার সাম্মিধ্যে 

যাইবার পথ আটক করিবা গঞ্জন করিতেছে । রুটা মাংসের ন্যায় সংলা- 

রেব ভোগ্য বস্ত্ব শর়তানবপ কুকরের সন্মথে ফেলিয়া দিলে সে তোমার 

পথ ছাচিয়া দিবে । আহারের জন্য রূী মাংস হাতে থাকিলে মন যে 

আনন্দ জন্মে তাহা অবশ্যই মন্তিস্ব পাবার আনন অপেক্ষা তুশ্থ ; "আবার 

প্রকালের অনন্ক গৌরব প্রাপ্তির মানন্দ অপেক্ষা সাংসাবিক ধন মানের 

আনন্দ একেবারেই নিরুষ্ট। পরকালেব গৌরব জনিত আনন্দের সীমা নাই 

কিন্তু সংসারে ধন মান জনিত শানন্দ, নিতান্ত সংক্ষিপ ও ক্ষণ ভন্গুর। সংক্ষিপ্ত 

ও ভঙ্গুর পদার্থ কি কখন লীন ও চিরস্কা্রী পদার্থে সমান হইতে পারে ?. 

মহাত্মা আবু ইদাঁজেদ নোস্তামী মহোদণ্ের সনীপে কতকগুলি লোক বলিয়া- 

ছিল--"অনুক ব্যক্তি বৈবাগোর কথা বলিতেছেন ।” শেখ মহোদয় জিজ্ঞাসা 

করিয়াছিলেন_-'কোন বিষর হইতে বৈরাগ্য ? তাহার! নিবেদন করিয়াছিল-_ 

সংসার হইতে বৈরাগ্য | মহাম্ম। বলিয়াহিলেন--“দংসারতো একটা তুচ্ছ 
অপদার্থ বস্তু, তাহা পরিত্যাগ করিলে কি লা5। হা, আল্লার জনা একটা 

পদাথের মত পদার্থ পরিত্যাগ করিতে পারিলে অবশ্যই লাভ ছিল | 

অভিলষিভ বন্তর বিচারে শৈরাগোর নী বিভাগ-ষে 

পদার্থ পাইবার আশান, সাংসারিক সুখের পদার্থ পরিত্যাগ করিতে হয়, 

তাহার প্রকার ভেদে বৈরাগ্যের তিন শ্রেণী আছে । প্রথম শ্রেণীর বৈরাগ্য-_ 

পরক|লের শাস্তি হইতে পবিরাণ পাবার আশায় এবং মৃত্যর জন্য প্রস্থত 

হইতে গিয়া সংসারের প্রলোভনের পদার্প পরিত্যাগ করাঃ ইভা ধশ্মভীক 

লোকের বৈরাগ্য । মহা মালেক. দীনার এক দিন বলিগাছিলেন-_-“অদ্য' 

খন 
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রজনীতে আমি আল্লার সমীপে বড়ই ধৃষ্টতা করিয়াছি--সে সময়ে আমি 

সাহস করিগা বেহেশং চাহিয়াছিলান।” দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈরাগ্য-_পর- 

লে সুখ ও আরাম পাইবার আশায়, ইহকালের প্রলোভন পরিত্যাগ করা ; 

ইহার মধ্যে পাপের ভয়, পুরষ্কারের আশ! এবং প্রেম এই তিনচী মানসিক 

গুণই বত্তমান থাকে বলিয়া ইহাকে উন্নত শ্রেণীর টৈরাগ্য বলা যায় । 

ইহা প্রেমিক সাধু লোকের বৈরাগ্য । তৃতীয় শ্রেনার বৈরাগ্য--দোজখের 
শান্তির ভরে বা বেহেশতের নুখাশ।য় এরূপ €রাগ্য খটে না-_কেবল আল্লার 

প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সংসারের সমস্ত বিষয় বৈভব ভুলিয়া যাইতে হয়। এ 

শ্রেণীর বিরাগী লোক মাল্লা ভিগ্ন অন্য কোন পদার্থের দিকে দৃষ্টিপাতও 
করেন না । এরূপ ধরণের বৈরাগা, পূর্ণ উন্নত শ্রেণির অস্ত | ভক্তি- 
ভাজন বিবা রাবেয়া বছরীকে লোকে বেহেশ তের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে 

তিনি বলিগাছিলেন__ 
শট ও 55 -$ এটি পর্ণ কি শি 
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“গৃহন্বামী (মগ্রে) পরে গুহের কথা |” আল্লার প্রেমান্বাদ যেমন অতুল 

আনন্দদায়ক, বেহেশতের সুখ তদ্ধপ নহে, কিন্তু সে আনন্দ সংসার বিবাগী 

ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ অনুভব করিতে পার না । দেখ, প্রজাপালন কাধ্যে 

কাজ। বদশ। যে প্রকার আনন্দ পান তাহা বালকগণের পক্ষী-ক্রিডা জনিত 

আনন্দ অপেক্গী অতীব উৎকৃষ্ট, তথাপি বালকগণ তদ্ৰপ ক্রীড়াতেই পরম 

মনোরম আনন্দ পাইয়। থাকে । ইহার কারণ এই যে বাল্যকালে তাহাদের 

মনে রাজকীয় আনন্দ বুঝিবার শক্কি জন্মেনা এবং বুদ্ধিও তত দূর বিকাশ 
পায়না । এই প্রকার আল্লার দর্শন ভিন্ন অন্য কোন বিষর হইতে যাহার! 

আনন্দ পায়, বুঝিতে হইবে, তাহারাও বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে 
উপস্থিত হইতে পারে নাই ও উন্নত আনন্দ উপভোগের শক্তি এবং জ্ঞান-বুদ্ধিও 

তাহাদের বিকশিত হয় নাই। 

পরিভাক্ত বস্তর প্রকার ভেদে বৈরাগোের শ্রেণী বিভাগ-__ 
অভিলবিত বস্ত্র বিচারে, বৈরাগ্যের তিন শ্রেণী দেখান গেল; পরিত্যক্ত 

রস্তর প্রকার তেদেও উহা বহু শ্রেণী হয়। যে পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া 

বৈরাণ্য অবলঞ্ন কর! যার তাহার গুরুত্ব লঘৃৰ্ব বিচারে বৈরাগ্য বহু একার 

হয়। কেহবা সংসারে কিয়দংশ কেহবা অধিকাংশ পদার্থ পরিত্যাগ করিতে 

২৩০ 
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পারে কিন্তু পূর্ণ পরিপক্ক বিরাগী ব্যক্তিগণ যে পদার্থে প্রবৃন্তির কিছু মাত্র টান 
* দেখিতে পান অথচ ধপ্মপথে যাহা অনাবশ্যক বুবিতে পারেন তাহা পরিত্যাগ 

করিরা থাঁকেন। ধন, মান, পান, আহার, পরিচ্ছদ, বাক্যালাপ, নিদ্রা, 

সংসর্গ, শিক্ষাদান, উপদেশ-প্রদান, প্রক্ততি কার্য্যে মানব-প্রবুদ্দি আনন পায়। 

প্রবৃন্ি যাহা পাইতে চা তাহাকেই সংসার বল! যার কিন্তু এই সকল কাধ্যের 

মধ্যে কতকগুলি কাধ্য অতীব মহৎ এবং মানবজাতীর মহোপকার সাধন করে 

যথা_ শিক্ষাদান, উপদেশ প্রদান ইত্যাদি; এরূপ কাধ্য মন্ুষ্যজাতিকে 

পাপ কাধ্য হইতে আল্লার পথে আকর্ষণ করে। যে কাণ্য মানুষকে 

আল্লার পথে আকর্ষণ করে, তাহা “দুনিয়া” নামক পদাথ্যের অন্তর্গত নহে । 

মহাত্স! আবু ছোলায়মান্ দারানী বলিতেন_-“আমি অনেকের মুখে বৈরাগ্োর 

পরিচয় শুনিয়াছি কিন্তু আমি এই বুঝি, যে পদার্থ মানুষকে আল্লা হই.ত 

দূরে লইয়! যায় তাহা পরিত্যাগ করাই প্রকৃত ঠবরাগ্য ।” তিনি আরও বলিবাঁ- 

ছেন-__'যাহার৷ বিবাহ করিয়া পত্বীর প্রতি আসক্ত হয় কিন্বা ভূতলের বৈচিত্র- 

দর্শন-ম্বুখের মশার দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হয় অথবা! হদীছ বিদ্যায় পাতিত্ব 

প্রদশশনার্থ উপদেশ-দানে আনন্দ অনুভব করে তাহার! সংসারের বেড়ে পড়িয়া- 

য়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। 
৮ প ৮ বে পা ঠ 
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ধ্যে ব্যঞ্চি (* ছলীম হৃদয় লইয়া আল্লার নিকট গিয়াছে তদব্যতীত 

অন্য কেহ পরিত্রাণ পাইবে না।” (১৯ পারা | শুরা শোরা। ৫ রোকু) 

এই আয়া আবৃন্তি করিয়া কেহ আবু ছোলায়মান দারানীকে জিজ্ঞাষা 
করিরাছিল--ছলীম জদর+ কি প্রকার?” তিনি বলিযাছিলেন_-“যে জদস্বে 

আল্লা ভিন্ন অন্য কোন পদার্গের চিন্ত! নাই সেই হ্ৃদরকে ছলীম অর্থাৎ 

নিধুত-স্স্থ বলে ।”  মহায্মা হজরত জক্রীয়! নবী *০ এর পুত্র মহাত্মা 

হজরত ইগাহীয়। নবী (*০ চট বা ছাল! পরিধান করিতেন। হৃশ্ম ও কোমল 

বস্্ পরিধান করিলে আরাম পাওয়া যাইবে- প্রবৃত্তি প্রুপ্ল হইতে 

এই ভয়ে তিনি ছাল! পরিধান করিভেন। পরিহিত ছালাত ঘর্ষণে শরী- 

রের কয়েক স্থানে ক্ষত জন্মিয়াছিল । পুত্রের কষ্ট দর্ণনে তাহার মাত। 
ন্বেহে পরবশ হইয়। কোমল পশমী বস্ত্র পরিধান করিতে অনুরোধ করেন । 
মাতার অনুরোধ ক্রমে এক দিন তিনি কোমল বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। 

ই) 



০ ভাপ) স্পর্শহন্জি ১৪৭২ [ চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

1 
তখনই আকাশ বাণী হইরাছিল--“হে ইয়াহীর়া, তুমি আমাকে ভ্যাগ করিয়া 
ছুনিগা” গ্রহণ করিলে ?” ইহা শ্রবণ করতঃ মহাস্বা অনুতপ্ত হৃদয়ে বনু 

রোদন করিগাঙিলেন এবং পুরাতন ছাল! খানি পুনরার তুলির পরিরাছিলেন। 

পাঠক! জানিয়। রাখ, প্রবৃন্তিকে আনন্দ দেন এমন সর্ববিধ পদার্থ 

পরিত্যাগ করা, চুড়ান্ত উন্নত অবস্থার বৈরাগ্য ; কিন্তু সকলে সেই উন্নত অবস্থা 

ভ করিতে পারে না। পরিত্যক্ত পদার্থের আনন্দ-দারিনী শক্তির ইতর বিশেষ 
অনুসারে বৈরাগ্যের শ্রেণী ভেদ হয় অর্থাৎ যেরূপ প্রবল আনদ্প্রদ পদার্থ 

ত্যাগ কর। অভ্যাস হুইয়। যায় বেরাগ্য তদ্রূপ উন্নত বলিয়া গণ্য হয়। 

তওবা ও বৈরাগ্যের তুলনা পাপে যেমন হৃদদের ক্ষতি করে 
লোভনীয় পদাগের দিকে মনের টানেও তদ্রূপ আহার ক্ষতি করিরা থাকে ; 

কিন্তু সেই পাঁপজনিত ক্ষতি যেমন তিওবা”র প্রভাবে সংশোধিত হয় তদ্রূপ 

লোভনীয় পদার্গের প্রতি আসর্চি জনিত ক্ষতি, বৈরাগ্য ( পরহেজগারী ) 

দ্বার! পূরণ হয়। “তওবা” ও বৈরাগা কখনই বিফল হর না । আবার দেখ__ 

ক্ষুদ্র খ্বদ্র পাপ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে কঠিন কঠিন পাঁপ পরিত্যাগ কর! 
যেনম সঙ্গত তদ্রপ ক্ষুদ্র শুদ্র আনন্দপ্রদ লোভনীয় পদার্থ হইতে এন তুলিয়া 

লইয়া ক্রমে প্রবল আনন্দদায়ক প্রলোভন হইতে বিরাগী হও? বিধের | 

এক দমে নিষ্পাপ অবস্থা হস্তগত করা এবং এক লম্ফে বৈরাগ্যের উন্নত 

শিখরে আরোহণ কর! অসম্ভব । এই দুই 'অবস্থাই ক্রমে ক্রমে লাভ করিতে 

হয়। তথাপি, তওবাকারী ৭ বিরাগী ( পরহেজগার ) লোকের জন্য করুণাময় 

পরকালে যে মহা গৌরব দিবার অঙ্গিকার করিগাঁছেন তাহা কেবল সর্ববিধ- 

পাঁপ-পরিত্যাগী নিষ্পাপ তওবকারীদের এবং সর্ববিধ-লোভনীর-পদাথ-পরিত্যাগী 

বিরাগী পরহেজগারদের জন্য অবধারিত । 

জিবনধারণার্থ অত্যাবশ্যকীয় সাংসারিক পদার্থের বড়বিধ 

«শ্রেণী বিভাগ অব্লম্নে সংসারবিরাগীগণের তজ্ধপ পদার্থে 
পরিতুষ্টির বর্ণন1_-পাঠক ! অবগত হও-মনুষ্যজাতি সংসাররূপ জেল- 

'থানার আসিয়া বন্দী হইয়া পড়িয়াছে। এস্থানে 
জী বনধা র নো- 

মানবকে অসংখ্য বিপদ আপদ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হর়। পধোগী রন 

সেই বিপদরাশির মধ্যে ইহাদের জীবন ধারণের জন্য কী পদার্থের 
ছয় প্রকার ভ্রব্যের নিতাম আবশ্যক; (১) অন শ্রেলণীবিভাগ। 

€২)বস্থ (*)গৃহ (৪) গ্ৃহ-সামগ্রী (৫) পন্থী (৬)ধন ও মান। 
২৩২ 'আহারীর 
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চটি হী 
(১) আহা।কীয় পদার্থের বিভিক্ন বিচার ও ব্যবহার উল্লেখে 

সংসার বিরাশীগ্রণের পরিতুষ্টির তারভময বিচার-_-প্রথম প্রকার 
আঁবশাকীর দ্রব্য _অন্ন বা আহারীর পদাঁন। উহা 'নানাবিধ। কোন প্রকার 

পদার্গ কি পরিমাণ আহার করা কনুব্য অবস্থাভেদে তাহার পাগক্য আছে॥ 

অন্নের ব্যঞ্জন কি প্রকার হওয়া আবশ্যক তাহারও পার্গক্য দৃষ্ট হয়। 

যাহা আহার করিলে শরীর রক্ষা পায়, তাহাই আহারীয় পদার্থ॥। 
আহাগ্য পদার্গের মধো তওুল, মএদা প্রভৃতি প্রধান এবং ক্ষুদ্ 

কুপ্ছা শুঁধি ই্াদি নিকুষ্ট । যব, বাঁজরা, শামা, চিনা, 

কলাই, মাকই, ইতাদির রুটী মধ্যম | চালা! নহে এমন সাধারণ-ময়দ।'হিতকর। 

চাঁলির লওয়া হুক্ম ময়র], সুজী, চিকণ চাউল মূল্যবান হইলে হিতকর নহে।। 

বাভার| শ্জী বা চাল! ময়দার রুটি অথবা চিকণ চাঁউলের অন্ন আহার কলে 

তাহাদিগকে শবীর-সেবক বল! ষার- বিরাগী বা পরহেজগার বলা বায় না॥ 

আহারের পরিমাণ লইয়া বিচার কারলেও ভোক্তার নান! শ্রেণী হয়॥ 
সামান্য আহারের পরিমাণ অনুমান এক পোয়া (টীঃ ৩১৬) 

মধাম শ্রেণী আহারের পরিমাণ অনুমান অদ্ধ সের; পরিতৃপ্ত 

ভোঁজনের পরিমাণ অনুমান এক সের । ধধ্মবিধানে ( শরীয়তে ) সাধারণ দরিদ্রের 

জন্য প্র পরিমাণ অন্ন আহারের আদেশ আছে । এতদপেক্ষা অধিক 

ভোজনে উদর পূজা হয়-__বৈরাগ্য বা পরহেজগারী থাকে না | 

ভবিঘাতের জন্য আহা্য পদার্থ সঞ্চয় করিরা রাখিতে হইলে, এক 

সন্ধার পরিমিত দ্রবা জম| রাখা আবশ্যক । তদপেক্ষা অধিক দ্রব্য সঞ্চিত 

রাখা বৈরাগ্যবলক্গী (পরভেজগার ) লোকের পক্ষে ভাল 

নহে । অল্প সমযের জন্য ক্ষু্র আশ কৰা বৈরাগোর 

মূল বিষয়, কিন্ত দীর্ঘ আশা করা লোভীদিগের কার্ধ। এক মাল 

স
্
প
া
 

সী 

টীক1-+৩১৬ । মুল: গ্রন্থে আঙাব্র পৰ্মাণ যণাঞ্ীষে দশ সের, অর্ধমণ ও এক 

আভাখা লিচা'র 

আহারের পরিমাণ 

অ'নার্য। সধয়বিধি 

মোদ্ জেখা আছে। উক্ত দের আমাদের বাংলা দেশের পেরের সমান নঙ্কে। উত্ত 

মের আমাদের বাংলা দেশের গ্রীক ,দেড চোলার ফরমান হুর । অঠএব দশ সের 

গরিমণ জ্রব) বাংলা দেশের কাঁচি প্রায় এন পোঁরার সমান। আর উল্লিখিত অর্ধামণ 

বা'ল। দেশের কচি প্রা অদ্ধ পেরের় সমান এবং উল্লঙখত এক যোদ বাংল) দেশর 

কাচি প্রায় এক দেবরের সমান ৪জন। ( বিনাশন পুত্তক ; লোভ; ৭২৮ ধৃঃ 

চীকা দেখ)। 

চপ ৩৩ 
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বা চল্লিশ দিনের জন্য আহারীয় পদার্থ হাতে রাখা মধ্যম ধরণের 
টৈ ধাগ্য। এক বৎসরের ব্যয়ের উপযুক্ক প্রব্য সঞ্চয় রাখা নিতান্ত হীন 
বৈরাগ্যের কাধ্য। এক বৎসরের অধিক চলে এত পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য সঞ্চ 

করিয়া রাখিলে, টবরাগ্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয় । যেব্যঞ্জি এক বৎসরের 

অধিক লহ 'আশ। রাখে, তাহার দ্বারা বৈরাগ্য রক্ষিত হইতে পারে নাঁ। 
মহাপুরুষ হজরৎ রন্ুল (চে বীর প্রতিপাল্য ব্যক্তিবর্গের হস্তে এক বং- 
সরের উপযোগী খাদ্য-দ্রব্য সমর্পণ করি:তন। কেন না তাহাদের মধ্যে হয়তে। 

কেহ ক্ষুধার জাল! সহ্য করিতে পারিতেন না; কিন্তু নিজের জন্য তিনি 

রাত্রির খাদ্য দিবসে সংগ্রহ করিরা রাখিতেন ন।। 

সের্কা ও শাক অতি সামান্য ধরণের ব্যগ্তরন। এরূপ সামান্য পদার্থ 

ংগ্র£হ করিতে অধিক পরিশ্রম বা অধিক সময় লাগে না। মধ্যম ধরণের 

ব্যঞপ্রন ঘ্ত তৈল বা তদুৎপন্ন দ্রব্য । মাংস উৎকুষ্ট 

শ্রেণীর ব্যঞ্তন। কিন্তু সর্বদা মাংস ভক্ষণে বৈরাগ্য সমূলে 

বিনষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে ২।১ বার মাংস ভোজন করিলে পরহ্জগারী 
একেবারে নই হয় না। 

ব্যঞজনবিচারের পর, আহারের সমগ্নের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। দিব! 

ব্লাত্রির মধ্যে এক বার আহার গ্রহণ, সাধারণ ধরণের 
আহারের সমন 

পরহেজগারী। দুই দিনের পর এক দিন আহার করা 
উত্তম। দিবা রাত্রির মধ্যে ছুইবাঁর আহার করিলে পরহেজগারী থাকে না। 
পরহেজগারীর উৎকৃষ্ট অবস্থা জানিতে হইলে মহাপুরুষ হজরত র্গুল ৫ 

ও তাহার ধর্ম বন্ধু ছাহাবাগণের জীবন চরিত উত্তমরূপে জান! কর্তব্য । মহা- 

মাননীয়। বিবী আয়শ! ছিদ্দীকা বলিয়াছেন--“কখন কখন এমন হইত যে 

মহাপুরুষ হজবৎ রন্থুল সপ এর গুহে ক্রমাগত চ।ললশ দিন ব্যাপিয়া 

তৈলের অভাবে রাব্রিকালে প্রদীপ জলিত না এবং খোরমা বা ছাতু ও 
জল ভিব্র অন্য দ্রব্য খাইতে পাওয়া বাইতনা |” মহাত্মা হজরৎ ঈছ1 নবী 

বলিরাছেন-__যে ব্যক্কি বেহেশত পাঁইতে চার তাহাকে যবের রুটা 

আহার করতঃ শিয়াল কুকুরের সহিত পাশের পালায় শরন করিয়া পরিতৃপ্ত 

হওয়া উচিত ।৮ তিনি শ্বীয় ধশ্ম-বন্ধুগণকে বলিতেন-_-“শাক সহকারে যবের 

রুটা খাও-গোধুমের অনুসন্ধানে বাইও না। গোধুম আহার করিলে কখনই 
তছপযুক ধন্যবাদ প্রকাশ করিয়া শেষ করিতে পারিবে ন11+ 

৩৪ 
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(২) বস্ত্রের প্রকার ও ব্যবহার উল্লেখে সংসার বিরাগীগণের 

পরিতুষ্টির বিবরণ__দিতীয় প্রকার আবশ্যকীয় পদার্থ_হইতেছে বন্ধ। 

সংসার-বিরাগী লোককে “একখানি বন্ধের ( টীঃ *১* ) অধিক রাখা 

উচিত নহে । এমন কি সেই বস্ত্র খানি ধুইবার সময় 

বিবস্ত্র হইতে হইলেও ক্ষতি নাই। (টঃ৩১৮) ছ্ই 

থানি বস্ত্র থাকিলে বৈরাগ্যের উন্নত সোপান হইতে পতিত হইতে হয়। 

সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছদের মধ্যে একটী লগ্গা পিরাহান, একটী টুপী বা 

পাগন্তী ও এক জোচা জুতা সাধারণ সামাজিক পরি- সংক্ষিপ্ত গপূর্ন 

চ্ছদ। এক খানি তহবন্দ বা ইজার একটা পিরাহাঁন বা গরিচছদের (বিখরণ 

চাঁদর ; একটা টুপী বা পাগড়ী এবং এক জোড়া! জুতা হইলে পূর্ণ পরিচ্ছদ হয়। 

বস্্ের প্রকার-চট ব| ছালা নিতান্ত সামান্য প্রকারের পরিচ্ছদ। 

কম্বল বা! তদ্রূপ মোটা পশমী বস্ত্র মধ্যম প্রকারের বস্ধ। 

তুলার মোটা বস্ত্র অতি উৎকষ্ট শ্রেণীর পরিচ্ছদ । যে 

ব্যকি স্ুক্্ম 'ও কোমল বস্থ ইচ্ছা পূর্বক পরিধান করে, সে পরহেজগারের 

দল হইতে বহিষ্কৃত হয় । 

মহাপুরুষ হজরৎ রম্থবল 1 পরলোকে প্রস্থান করিলে, তক্তিভাজন 

হজরং বিবী আয়শ! ছিদ্দীকা একখানি মোটা তহ্বন্দ ও 

একখানি কথ্ধল বাঁহির করিরা বলিননাছিলেন, ইহাই মহা- 

পুরুষ হজরত রন্ুল ৫ এর সাকল্য পরিচ্ছদ । হদীছ 
শরীফে উক্ত হইয়াছে যে--যে পোঁষাক পরিধান করিলে তদুপরি লোকের 

চক্ষু পড়ে এবং এক জন অপরকে উহার সংবাদ দিতে থাকে, সেরূপ বন্ধ 

বস্ত্র সং থা 

বনের প্রকার 

মঙ্গাপুরুব হজ রৎ 
রন্গুলের পোধাক 

টীকা--৩১৭ । “একখান বস্ত্র শবোর অথ একট যে, শরীগরর গুপ্ত অংশ ঢ।ফিবার 

জন্য একখান পরিধান বস্ত্র; গে উড়িবা« একনি চাদর; মন্তকের নর্য)াদ। রক্ষার 

জন্য একপানি শিরপ্াণ অপাৎ উক্ত ভাবধ কার্ষেক জনা এক এক পান বল হওয়া 

আহপাক। দুই খানি ইল অঠিথিক্ত গর । জুতা বগ্তরের অন্তর্গত নছে। পরিধানের 

জনা তব বা ইনার; গায়ে দিব'র জন্য পিরাহান ব1 চাঁদর এবং মন্তকের জন) 

টুপী বা পাগড়ী এয়োজন , ভানু ঢাকা যার এনপ একটী লম্বা! পিরাগান হইলে তথ্ধন্ন 

ও চাদর উভন্নেগ কাছ হহতে গারে। 

টীক1-:৩১৮। 'বিবস্থ হইলে ক্ষতি নাই' বপিলে ইছা বুঝায় না যে অপর লোকের 

ৃষ্টিগোচরে [ববস্থ হইতে হইবে । এখাদং পুপ্তকের ৪" পৃঠার ফান্মাদে গোছলবিধ' অইটলা। 

২৩ 
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এমন মন্দ যে আল্লার প্রিয়পাঁত্র লোক তাহা পরিধান করিলে তিনি 

অসন্্ট হন; বে.পধ্যন্ত সে পোষাক উন্মোচন না করা যাঁয় ততক্ষণ আল্লার 

অসন্তষ্টি দূর হয় না” মহাপুরুষ হজরৎ রস্তুল. ঠগ্ এর দুই খানি বস্ত্ের 

অর্থাং তহবন্দ ও কম্ছলের মূল্য দশ দেরেমের অধিক হইত না। একবার 

একখানি বস্ত্র তাহার “নজর” স্বরূপ উপনীত হইরাছিল। হজরৎ 

তাহা গ্রহণ পূর্বক পরিধানও করিখাছিলেনঃ কিন্ত এ বন্ধের মধ্যে 

বুটাদারঃ কাঁজ ছিল। কিরংক্ষণ পরে তংগ্রতি দৃষ্টি পতিত হইলে তিনি 

বস্ত্র থানি, উন্মোচন করতঃ বলিলেন_ইহা আবু জহীমকে প্রদান 

করতঃ তাহার ক্ল খানি আন। এই বুটাদার বন্বথ আমার বৃষ্টি আকষণ 
করিয়াছে ।” মহাপুরুষ হজরৎ রন্ুল (৫৮ এর নীলায়েন ব! কাষ্ঠ পাছু- 

কায় নুতন ফিতা লাগান হইরাহিল; কিছুগগণ পরে তিনি উহা খুলির৷ 

ফেলি1, পুরাতন ফিতাগানী লাগাইরা দিতে আদেশ করিরাছিলেন »ঃ এবং 

বলিরাছিলেন_ উহার সৌন্দর্যের উপর আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট তইণাঁছিল |” 

একদা তিনি মেম্বরের (বেদীর ) উপব দণ্রাণমান থাঁকিয়। খোঁ্বা পড়িতে 

ছিলেন, ইতিমধ্যে তাহার চক্ষু স্বীর অন্গুরীর উপর পতিত হওখাতে উহা 

খুলিয়া তিনি দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ; এবং বলিরাছিলেন-- এক চক্ষু অন্গুরীর 
উপর এবং অনা চক্ষু তোনাদের উপর রাখ উচিত নহে। এক 

সময়ে তাহাকে এক জো নীলাঞেন দেওঘা হইরাহিল। উহা দর্শনান্তর 

তিনি আল্লাব সম্মুখে ছেজদা করিন| কিছুক্ষণ প্রার্থনা করেন ; পরে বাহিবে 

আসিয়। সর্ব প্রথমে যে তিক্ষককে দেখিতে পাইগাঁছিলেন তাহাকে উহা দান 

পূর্ববক বলিষাছিলেন “আমার চক্ষে ইহা সুন্দর বলির মনে আনন্দ জন্মিয়াতিল ; 

তাহাতে আমার ভয় হইরাহে, কি জানি মণাপ্রহ্ব আমার উপর অসন্তুষ্ট 

হইয়। থাকিবেন। সেই জন্য আনি সভরে ছেজদ। করির। ক্ষমা ভিক্ষা করি- 

্লাছি।” মহামাননীয়া হজরৎ বিবী আশ! ছিদ্দীকাকে তিনি উপদেশ দি? 
বলিয়াছিলেন -“অয়ি আরশা ! কেয়ামতের দিন বদি আমার সঙ্গে একন্র 

হইতে চাও তবে পরথিবীতে কেবল জীবন ধারণের পরিমিত বস্ততে সন্তুষ্ট 

থাক এবং পুরাতন বস্ত্রে ভালীর উপ্র তালী না পড়া পধ্যস্ত উহা 

পরিধান হইত খুলিও না ।” 

মহাত্সা ছজরং ওমর ফারুকের পরিধান বস্ত্রে চৌদ্দ তালী পছিয়াছিল ; 

বু ছাহাবা তাহা গণনা, করির! স্মরণ রাখিয়াছিলেন ৷ মহাম্া হঙ্জরৎ আলী: 

২৩৬, 
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করমোল্! যে সময়ে খলিফা পদে অভিষিক্ত হইয়া, রাজোর শাসন দণ্ডঃ 

পরিচালনা করিতেছিলেন, তখন তিনি একটী পিরাহান, তিন দেরেমে ক্রয় 

করিরাছিলেন। উহার আন্তিন লঞ্থা হওয়াতে অতিরিক্ত খানি ছি'ড়িয়: 

ফেলিয়াছিলেন এবং পিরহানটা পরিধান পূর্বক আল্লাকে ধনাবাদ দিয়! বলিযাঁ- 

ছিলেন _ "আমার প্রভুর ধন্যবাদ; তিনি আমাকে দয়! করিয়া ইহা পরিধান 

করিতে দিয়াছেন ।” এক সাধু বলিয়াছেন “আমি মহাম্বা হজরৎ সুফিয়ান 

স্থরীর পরিচ্ছদ ও নীল|য়েনের মুল্য যাচাই করিয়া দেখিয়াছিলাম, সমুদয়ের 
মূল্য এক দেরেন ও চারিদাঙ্গ অপক্গা কেহই অধিক বলে নাই।” হ্দীছ 
শরীফে উক্ত হইরাছে--“বহুমুলা পরিচ্ছদ ধারণ করিতে যাহার অর্গবল আছে; " 

সে যদি আল্লার জন্য বিনন্ন মবলঙনে উহা পরিধান না করিয়! সামান্য বস্ত্র 

পরিতুষ্ট হর, তবে মহাপ্রহ্থ তাহাকে বেহেশতের মধ্যে স্থান দিবেন এবং 

বেহেশচ্চের অপূর্বব বিচিত্র পরিচ্ছদগ্ুলি পদ্মরাগ মণি নিন্মিত বাকৃসে সাজা- 
ইস! উহ্থার নিকট প্রেরণ করিবেন ।৮ মহাম্থা হজরৎ আলী করমুল্ল৷ বলিয়া 

ছেন--“যে সকল পয়গম্থরকে মহাপ্রতৃ মানবজাতীর সংপথ প্রদর্শন জন্য 

জগতে পাঁঠাইয়াছেন, তীহাদেব সকলের স্থানে এই অঙ্গীকার লওয়। হইয়াছে 

বে, তাঁহাদের পরিস্ছদ বেন সাধারণ লোকের পরিস্ছদের ন্যানন সামান্য ধরণের 

হয় । তদরূপ' হইলে আমীর লোকেরাও তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে এবং 
দরিদ্রগণও মন?ক্ষণ্ হইতে পারি'র না ।৮ মভাগ্জা ফোজলা এবনে ওবায়েদ 

মির দেশের শাঁসনকপ্ধ। ছিলেন; তিনি সামান্য বসন পরিধান পূর্ব নগ্রপদে' 

নিঃসস্কোচে বাজারে বেঢাইতে ঘাঈতেন 3 দেশের শাসনকর্ধা হর! তদ্রূপ 

হীন ভাবে যথা তথা বিচরণ করিলে গৌরবের হানি হয় বলিয়া কেহ পরামর্শ 

দিলে তিনি ধলিতেন--“মহাপুকষ হজবং বুস্তল গা আন প্রকাশে নিষেধ, 

করিয়াছেন ; এদন কি তিনি কখন কখন নগ্ন পদে বেডাইতে আমাদিগকে 

আদেশ দিগাছেন 1৮ মহাঁযা মোহাম্মদ এব নে ওয়াছে একদা মোট! পশমের সামান্য 

বন্স পরিধান পূর্বক ফতীবা এবনে মোসলেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, 

তিনি জিজ্ঞাসা করিরািলেন--তুদি এমন জঘন্য বস্ত্র কেন পরিয়াছ ? 

উনি উত্তর না দিপা নীরব ছিলেন। তখন ভিনি পুনরার জিজ্ঞাসা করিঘা- 
ছিলেন-_“তুমি উদ্ধর দিতেঞ্ছ না কেন?” তখন উনি মুখ ফুটিয়া বলিলেন-_ 

“আমি কি উত্তর দিব? যদি বলি €েরাগ্য অবলগ্গন করিরাছি, তব 

আ্ম-প্রশংসা হইবে £ কিন্ত যদি বলি দরিদ্রতা জন্য উৎকৃষ্ট বসন ক্রয় করিতে: 
বতণ 
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পারি নাই, তবে মহাপ্রভুর বিধানের প্রতি অসঙ্ছোষ প্রকাশ কর! হইবে 

মহাক্সা ছালমানকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল--“আপনি উৎকৃষ্ট বসন 
পরিধান করেন না কেন? তহন্রে তিনি বলিরাছিলেন__দাঁস হইয়া কি 
প্রকারে উতকষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান কর! যার? যদি আগামী কল্য স্বাধীন 

হইতে পারি, তবে উংকৃষ্ট পরিচ্ছদে সুসঙ্জিত হইতে বঞ্চিত হইব না), 

খলীফা! ওমর এবনে আবদুল আজীজের পরিচ্ছদ ছাল! নির্মিত ছিল; 

তাহ! তিনি রাত্রি কালে পরিধান করির! নমাঁজে দপ্তামান হইতেন ; লোকে 
দেখিবে তয়ে তিনি দিবসে খুলিয়া রাখিতেন। মহাম্্! হাছন বছরী, একদা 
ফরকদ্ ছন্জীকে বলিয়াছিলেন_-“আমার ভয় হয়, তুমি এই কম্বল পরিধান 

করিয়া হয়তো নিজকে অপর অপেক্গা উৎক্ সাধু ছুফী বলির! মনে করিতে 

পার। আমি শুনিগাছি অধিকাংশ কঙ্গলপোশ ছুফী দোঁজখে যাইবে |” 

(৩) গৃহের প্রকার ও ব্যবহার উল্লেখে সংসারবিরাগী- 
গণের পরিতুষ্টির বিবরণ--তৃতীয় প্রকার আঁবশ্যকীর পদার্থ হইতেছে 

গৃহ । শীতাতপ ঝ বৃষ্টি হইতে দেহ রক্গার নিমিত্ত বাস গৃহের প্রয়োজন। 

উহ! সাধারণতঃ নিজ-নিশ্মিত বা ভাটক-গৃহীত হইতে পারে। মছজেদ 

অতিথিশাল! প্রতৃতিতে অস্থার়ী ভাবে সকলেই বাঁস করিতে পারে । পরের 

দহ লীজ বা বাহির বাড়ীতেও লোকে 'মাশ্রর পাইরা থাকে । এই ধরণের 

স্থানে বাস করিয়া জীবন যাপন করিতে ই] করিলে নিম্মাণাদির জন্য ব্যর 

করিতে হয় না--বিনা খরচে বাঁস করা যায়। নিজ-নিন্মিত বা ভাটক-গুহীত 

গৃহ উনত শ্রেণীর আবাস স্থান। এরূপ আবাস গৃহের আয়তন আঁবশ্যকতার 

অনুযারী হওয়া উচিত। অনাবশ্যক প্রশস্ত বা উচ্চ হওয়া উচিত নহে । 

রাস গৃহে সাঁজ সজ্জা বা নানা বর্ণের লতা পাতার চিত্র থাকাও উচিত 

নহে। বাস গুহ ছন্ন গজের অধিক উচ্চ হইলে অধিবাঁপীকে বৈরাগ্যের 

আসন হইতে বহিষ্কত হইতে হয়। শীতাতপ ও বর্ষা হইতে আম্ম রক্ষার 

জন্যই গৃহের প্রয়োজন, উহা|! জাক জমক ও ত্র্ব্ধ্য প্রদর্শনের জন্য নহে। 

জানী লোকের! বলিয়াছেন -“্মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (মঠ এর লোকান্তর 
গমনের পর মুগছলমান সমাজে যে সকল বিলাসিতা ক্রমে ক্রমে প্রবেশ 

করিয়াছে ততৎ সমুদয়ের মধ্যে গৃহের আড়ম্বর ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য প্রথম । 

মহাপুরুষ হজরৎ রন্ুল রা এর পরে চুণ-কাম করা গৃহ ও সুন্দর 

সেলাই কর! পোষাক মুছলমান সমাজে প্রস্তত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। 
স্৩ও৮ 
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7 টি 
হজরতের সময়ে মুছলমানগণ কামিজ ও পিরাহান আদি বস্ত্র “এক মাত্র সেলাই, 
দিয়া প্রস্তত করিরা লইতেন ( টাঃ ১৯ ) মহায্জা হজরৎ আব্বাছ তৎকালে 

একটী উচ্চ গৃহ নিশ্বাণ করিশাছিলেন। হজরতের আদেশে তাহা ভাঙ্গিয়া 

ফেলা হয়। অন্য এক দিন মহাপু্'ষ হজরৎ রন্থবল চা কোন স্থানে 
যাইতেছিলেন; অনতিদূরে উচ্চ গুদ্বজওয়ালা একটী গৃহ দর্শনে জিজ্ঞাসা! 
ফরিণাছিলেন-_-প্ গৃহ কে নিঠাণ করিগাছে? লোকে গৃহ-স্বামীর নাম 
বলিণাছিল । পরে সেই ব্যক্তি হজরতের সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি 

তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। সে ব্যক্তি হজরতের অসন্তোষের কারণ 
অবগত হইয়! গৃহের গুঞ্গজটা ১ ফেলিরাছিল। তাহাতে হজরৎ প্রসন্ন 
হইরা তাহার মঙ্গলের জনা আশীর্কবার করিগাছিলেন।” মহাআ্সা হাছন বছরী 
বলিয়াছেন--“মহাপুক্ষ হজরং রসুল রে স্বীয় বাসের জন্য এক খানি 

ইষ্টকের উপর আর এক খানি ইষ্ক স্থাপন করেন নাই এবং এক 

খানি কাষ্টের সহিত আর এক খানি কাষ্ঠ জোড় দেন নাই ।” মহাপুরুষ 
হজরং রসুল চুরি বলিনাছেন,_“মহাপ্রভু যাহার অমঙ্গল ইচ্ছা করেন, 

টাক1-৩১৯। মুলগ্রন্থে ) )-১ ৮১১ এক শেলা লিখা আাছে। উঠার অথ 

অনেকে অনেক প্রকার করেণ। উর্দ, অনুধাদক )) এ শবেোর অথ মেল।ই ন। ধ্রয়। 

"কাট ছ|ট" ধাঃয়াছেন। কিন্ত আমদের শিকট ৩।২। গঙ্গত বোধংয় লা। পসেলাছ 

নান। প্রক।রের আঁছে_ যথা 4%-5.3 বিয়া, 9 লগৰী, 58 আব হেপচা, 
1 ১ ভোরপাহ, ১০) ওরুমা, মগ্থলীকট। জা হাদি । হুজয়খ 

পৈ লর ম্যে মুদলমীন নমাঞ্জে কধল এক লপকী ব। এক বখণ। (দয়। কাপড় সেল।ই 

করিবার গ্রথ। 1ছল। লপকী বা বশীঘ। দিলেই কাপড় গারধানের উপযুত্ত হয়; তছাব 

উপর তোরব্পাই ক্রয়, কাগড়ের মুড়াগুলি মু!ড়দ। দিলে ঠ্লোই উত্তম হয় । রসুলের 

সময়ে লপকী ব। বয় গর কেচ তোপপাই কাগতেন না। যাদ মুড়াগুলি মুড়িয়া। 

দিবার গুয়োজন হইভ তব একে বারে ছু মুড়। একত্রে বাথিগ ওর্ঘ(র ব্যান জড়িয়! 

এক নেলহ করিয়া লইতেন। "এক সেলাহ” শর অর্থ আমর! ই১1ই, বুবিঘাছ। 

লপফীর গর এক পাশা তোর্পাই করিলে দুই সেলাহ দেওদ। ছয় তাহাতে সেলাই 

হম্দর হয়। বিকার পর এক গাশী তোঘ্পাহ করিলে, দেল।ই মজবুত হুন্াার খ-. 

দোঁপাশী ডোরপাই করিলে তদপেক্ষ। সুন্দর হয়। লৌন্দর্য, এবৃত্তির জেোতনীয়। উহা 

গরছ্েজগ্ার লোকে ভাগ করেন। এক ছ।ট [দয় এক 'এক সেলাই ।দলে ব দুই তিন 

ছাট দিয়। ছুই (তন স্থ!নে দেলাহ করিতে পরহেদগ।য়ায গোণ তি বৃদ্ধ ₹ইতে পরে ন॥ 

২৩৪ 
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তাহার ধন, জলে ও মৃত্তিকা ন্ট করি! দেন” (টীঃ ৩২০.)। মহাঁস্মা হজরঙ 

আবছুল্ল। এবনে ওমর বলিয়াঞ্েন_-“আমরা এক খানি জীর্ণ গৃহের সংস্কার 

কার্ধে নিযুক্ত ছিাম, এমন সমরে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল [টর্চ আমাদের 

নিকট উপস্থিত হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন_-তোমর| কি করিভেছ? আমর! 

নিবেদন করিলাম-_এই নলের ঘর খানি ভারঙ্গিরা পডিতেছে।” আমরা 

ইহার মেরামত করিতে লাগিয়াছি।” তিনি বলিলেন,_“কামতো খুব নিকটে 

আসিরাছে, তবে সময় পাইলে হর” অর্থাৎ মু$্য অতি নিকটে আসিয়াছে 

অন্য এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন_-'যে বাক্তি অনাবশ্যক গৃহ নিপ্মীণ করে, 

, কেয়ামতের দিন তাহার মস্তকে সেই গৃহ চাপাইয়া দেওরা হইবে। তিনি 

ইহাও বলিয়াছেন_-“অভাব যোচনের জন্য মানব যাহা ব্যর করে, তাহার 

পুণ্য সে পরকালে পাইবে। কিন্ত জল ও মাটার নধ্যে বাহা ব্যর করে, 

ভাহার জন্য. কিছুই পাইবে না।” মহাক্মা হজরৎ নূহ. নবী (*০ 'নলের 

গৃহ নির্মাণে প্রবৃত্ত মত, লোঁকে বলিয়াছিল__“ইষ্টক ছার! গৃহ বানাঁইলে 

অতি সুন্দর হইত 1” তদ্ধতরে তিনি বলিয়াছিলেন-__“ঘাহাকে মরিতে হইবে, 

তাহার জন্য এই 'নলের ঘরও অতিরিক্ত ।””, মহাপুক্ষ হজরৎ রন্মল ৫1 

বলিয়্াছেন--“পৃথিরীতে বড়বড় ঘর ধাঁনাইলে, পরকালে তজ্জন্য দায়ে ঠেকিতে 

হইরে, কিন্তু শীত '্রীক্ম বর্ষা হইতে মাথা লুকাইবার মানসে 'যত বন আবশ্যক, 

এঠিক তত বড় ঘর বানাইলে পরকালে কোন বিপদের ভয় ঘটিবে না।” 

শাম ( সীরিরা) দেশে-ঘাইরার পথে অনতিদূরে ইক নিশ্মিত একটা উচ্চ প্রাসাদ 

দেখিয়া আমীরোল মোমেনীন হজরৎ ওমর বলিয়াছিলেন_-ণইহার অগ্রে 

আমি বুঝিতে পারি'নাই যে, মুসলমানের মধ্যে কেহ এমন গৃহ নির্্াণ 

করিবে । এই প্রকাব গ্রহ, মন্ত্রী হামান তাভার প্রভু ফের্মীউনের 

জনা বানাইযাছিল। ফের্মীউন পাকা ইষ্টক প্রস্তত করিতে আদেশ 

' দরিয়া বলিয়াছিল-_- 
* 

০%৮ 31 ৫৪০ ৩৮ ডি ৪ ০ ৮ 
- ছে হামান, আমার জন্য কর্দমের উপর আগুন জালাঁও ।, অর্থাৎ ইষ্টক 

 পৌঁড়াঁও 1৮৮ (২০ পারা। 'স্রা-কাছাছ। ৪ রোকু। ) ছাহাঁবাগণ হদীছ 

টীক1-৩** । জলে ও মুত্বিকাঞ্স ধন নষ্ট করিবার অর্থ অনাত্র অন্যরূপ ওইলেও এস্থলে 

গৃহ নির্মাপার্থ দেওয়াল দেওয়া, ইট প্রস্তত করা ইত্যাদি কার্খ) বুঝাইতেছে। 

২৪, ব্যা্া 



ধৈরাগ্য ) ১৪৮৯ শাকিব পু হু 

টি ই 
ব্যাথ্যা কাঁলে বলিয়াছেন -“নোঁকে যখন ছয় গজ অপেক্ষ। উচ্চ গৃহ নির্াখ 
করিতে আরম্ভ করে, তখন এক ফেরেশতা উচ্চ স্বরে বলিতে থাকে -. 

"রে পাপিষ্ঠ ! কোথায় আমিতেছিস? তোকে মাটার মধ্যে যাওয়া উচিত 
তাহা না৷ করিধা আকাশের দিকে উঠিতেছিস !»৮ মহায্া হজরৎ হাছন 

বলিয়াছেন--“মহাপুর্ষ হজরৎ রসুল প্রা এর সমস্ত গৃহ এত উচ্চ ছিন 

'যে এক জন লোক দীড়াইর! হাত বাঁড়াইলে গৃহের ছাত স্পর্শ করিতে পারিত ৮ 

মহাত্মা ফাঁজীল বলিতেন- “যাহার! বাসের জন্য গৃহ নিম্মাণ পূর্বক উহা! 
পরিত্যগি করিয়া মরির! যায়, তাহাদের অবস্থ' আমাঁর নিকট তত আশ্চর্য্য 

বলিয়া বোঁধ হয়না; কিন্তু উহ! দেখিয়া যাহারা সাবধান হয় ন! তাহাদের 

অবস্থা আমার নিকট অতীব আঁশ্চ্ধ্য বলিঞ্। মনে হ্য়।” 

(৪) গৃহ-দামগ্রার বিভিন্ন বিচার ও ব্যবস্থার উল্লেখে সংসার- 
বিরাশীগণের পরিতৃষ্টির ভারতমা বিচার--চতু প্রকার আবশ্যকীয় 
পদার্থ-_গৃহ-সামগ্রী অর্থাৎ অন্যন্যি আবশ্যকীর পদার্থ । এ সন্বন্ধে মহাত্ম! 
হজরত ঈছ; নবী রি এর আচরণ বড় উচ্চ ধরণের ছিল। প্রথন্ে 

তাহার সর্ষে এক খানি চিরুণী ও একটা ঘটা ছিল। এক দিন 

কোন ব্যক্তিকে স্বীয় অস্তুলি ছারা দাঁড়ীর চুলগুলি আচডাইতে দেখিয়! 
চিরণীর অনাবশ্যকতা বোঁধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । পুবরায়, অন্য এক 

দিন কোন ব্যক্তিকে অগ্নলী করিরা জল পান করিতে দেখিয়া ঘটিচীও 

ফেলিয়া! দিগ্লাছিলেন। গৃহ-সামগ্রী মধ্যম ধরণে রাখিতে হইলে প্রত্যেক 

আবশ্যকীয় পদার্থের এক একটী বাঁখিতে হয়। তৎসমস্ত পদার্থ মৃত্তিকাময় 

বা দাঁরুমর হওয়া আবশ্যক । তৎপরিবর্তে তামা পিক্লাদি ধা$ময় হইলে 

বৈরাখা লোপ গার। পূর্ব কালের সাঁধু লোকেরা এক সামগ্রী হইতে 

নানা কাধ্য উদ্ধার করিয়া লইতেন । 

মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ঠর্টি এর একটী মাত্র বালিস ছিল। চরের 
মধ্যে খোর্মা বৃক্ষের স্ত্রবৎ ছাল গুলি পুরিয়া সে বালি প্রস্তত কর! 
হইগ্লাছিল । তাহার গায়ে দিবার রা চাদর স্বরূপ টরারানন্হ 

যে কথ্ছলখানি ছিল তাহাই হুই ভাঁজে পাতিরা শয্যা রহ্ুলেরগৃহ-লামী 
করিয়া লওয়া হইত। মহাত্মা হজরৎ ওমর ফারুক এক 

দিন প্রাতে মহাপুকষ হজরৎ বনুল রা এর পবিজ্র পৃষ্ঠ দেশে চাঁটাইয় 

দাগ দেখিয়। বহু রোদন করিক্নাছিলেন। রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
৩১ ₹6১ 
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ঠিনি বলিদাছিলেন_-“হা।! রোমের “কাণছর+ ও পারস্যের “কেছ রা? উপাধিধারী 
বাদশাএণ আল্লার শত্রু হইলেও অসীম স্বখ ভোগে নিমগ্ন আছে আর 
আপার রম্রল ও বন্ধু এত কণ্ঠে দিন যাপন করিতেছেন 1” ইহা শুনিওা 
মহাগা 'ওমরকে প্রনোধ দিবার জনা হজরৎ বলি.টিলেন_-€হ ওমর ! তুমি 
কি এ কথা শুনি সন্থষ্ট হইবে না নে, তাহাদের ভাগ্যে এই পৃথি- 
বার এর্্য আছে; আর আমাদের জন্য পরকালের অসীম সৌভাগ্য 
অনধাত্রিত রহিনাছে ।, মামা ওমর এই কথা শুনিন। আনন্দিত হই 1ছিলেন। 
হজর্ৎ পুনরাণ বলিলেন_হে ওমন, আমি যাহ। বলিলাম তাহা অতীব 
সত্য |” *** একদা মহাপুক্ষ হজরং বস্ুল হও সকর হইতে গৃহে 
আসিবার সমযে, প্রথমে প্রিবতম! কন্য। বিবী ফাতেমার সঙ্গে দেখা করিবার 
মানসে, তাহার বাগীতে যাঁন। গ্ুঙ্নের দ্বারে একথানি পরৃদা ঝ,লিতেছিল 
এবং কন্যার ভন্তে ছুইগাছী ূপার বালা ছিল; ইন দেখিনা তাহার মনে 
অপ্রিয় বোধ হওনাঁতে কাস বিলম্গ না করি নিন! বাঁক্যালাপে কিরিবা গেলেন । 
বিবী ফাতেমা বুঝিতে পারিলেন যে ছাঁরের পবৃদা ও ভাতের বাল! তাহার 
দৃষ্টিতে অপ্রি বলিণা বোধ হই।াছে। তন্টানাই তিনি কথা বাধা না বলিন। 
ফিনিয়া গিয়াছেন। বিবী মহোঁদনা কাল বিলম্ব না করি হাতের ছইগাছী 
বালা নেড দেবেমে পিক্রন পূর্বক পর্দার বস্্ব সমেত গরীব দ্ুঃখীর মধ্যে 
বিতরণ করিাছিলেন। সেই সংবাদ পাইপা হজরং প্রসন্ন ভন এবং কন্যার 
সহিত দেখা কবি'ত যান। সাক্ষাতের সমর বলিরাছিলেন,_'তুমি অতি 
উদ্তম কার্দা করিনা |” অন্য এক দিন মহাখাননীরা বিবী আয়শ! হিদ্দীকার 
খরে পরৃদা লটকান দেখিরা ভরত বলিগাঞ্চিলেন_“বিচিত্র পর্দা দর্শন 
করিল সংসারকে সুখময় বলি॥ আমার মনে হন; অতএব ইহা দ্ণারে 

শটকাইয়া না রাখিণা অমুক ছুঃখীকে দান কর।” মহামাননীরা বিবী 
আরশ! ছিদ্শীকা বলিঘাঞ্ছেন মিহাপুকষ হজরত বস্থল 2 গাঁণের কল 

থানি ছুই ভশাজ করিনা শব্যা প্রস্তুত করিয়া লইতেন। এক রজনীতে 
আমি যঃ পূর্বক উত্তম শয্যা পাতি. দিগাছিলাম। তাহাঁতে শরন করিয়া 

তিনি সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যান নাই; কেবল পার্থ পরিবঞ্ভন করি) রজত্রী 
কর্তন করিছিলেন।” পর দিন প্রাতে তিনি বলিনাছিলেন,_“উৎকৃষ্ট শয্যায় 
আমার পিপ্রা নষ্ট করিগাছে। তদবধি তীহার চাঁদর খানি ছুই ভাজ করিয়া 
বিহানার পাতিণা দেওশা হইত।” কোন স্থান হইতে একদিন বং স্বর্ণুদ্া 
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হজরতের নিকট 'আসিগাহিল। তৎ সমস্তই তিনি অভাঁবগ্রস্ত দরিদ্রগণের 
মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। বিতরণ করিতে করি:ত রজনী সমাগত হয় । তখন 

ছয়টা মু অবশিষ্ট ছিল। এশার নমাজ সমাপনাস্তে তিনি নিডার জন্য 
শঘায় ঘান। শরন করিধার পর বিতরণাবশিষ্ট এ ছয়টা মুদ্রার কথা স্মরণ 

হর়। তখন সেই চিন্তায় ভিশি আর নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। কিছুদ্মণ 
কষ্টে কন্তন করিরা শব্যা রিত্যাগ পূর্বক, অভাবগ্রস্ত দরিদ্বের অনুসন্ধানে 

বাহির হন এবং উপবুক্ষ লোকের মধ্যে উহা! বিতরণাস্ত পুনরায় শধ্যায় আসি4 

নিশ্চিন্ত মনে নিজা মান। পর দিন প্র।তে রাত্রির অশ।টির কথা প্রসঞ্গে 

বলিযাঠিলেন_ণ& ছন্টী মুদ্রা রাখি যদি আমি মরি.1 বাইতাম, তবে 
আমার অবস্থা কেমন হইত ?” 

এক জন সাধু মহাগ্াা মাবু জর এব গৃহে গিণা দেখিয়ঃহিলেন ্ঠাহার 
গুহে কিছুই নাই। জিগ্ঞাপা কাঁবণাহিলেন -€হ মাবু জর। তোমার ! 

গৃহে কিছুই দেখিতে পাঈতিছি না ইহাব কারণ কি?” তিনি বলিণাঙ্িলেন__ 

“আমার "মার একথানি বাচী আছেঃ আমার হস্তে যাহা কিছু আ.স, 
আমি তৎক্ষণাং তথান্ন পাঠাইরা দিবা থাকি ।” পরকালকে তিনি তাহার 

অন্য বাগী বলিনা উনপ কথা বলিাছিলেন। তখন সেই সাধু পুনরায় 
বলি চিলেন “এ গৃহে যত দিন আছ তত দিন তো কিছু গুহ সামগ্রী 

নিকট বাখা আাবশাক | িনি বলিণাছিলেন-এএ গৃহের অধিশাতি আমে 

এথাঁর আর থাকিতে দিবে না। মহাম্তা হজরৎ ওনর এর সহিত সাক্গাৎ কলি ত 

হেমছ অঞ্চলেব শাসনকধা। মীমের এবনে সীদ আপিশছিলেন ১ আমীবোল 
মোমেনীন তাহাকে জিজ্ঞাসা! করিণাছিলেন--হে আমের! তোমার ভাগা র 
এখন কত মর্গ সঞ্চিত আছ 7 তিনি বলিণাছিলেন_“ মামার নিকট 

একটী লাগী মাছ তাহা অবলম্ছন করিনা আমি চলি এসং শত্রু দিগকে 
ভদদ্ধার। দণ্ড প্রনান কলি, আধ একী চণ্ম নিত থলী আছে, তশ্মধ্য 

আহাবীর দ্রবাদি প্রাথিণ থাকি । আব 'একঈ পাত্র মাছে তাহার উপর 

খাদ্য দ্রনা রাখিণ আচার কবি এবং আবশ্যক হইল তার উপর জল রাখিণা 
বস্থাদি ৭ মস্তক ধৌত কবিণা লই । আর একসী ধটী আছে তাগা ত জপ 

পান করি এবং এন ৪ অঙ্গ-ক্ধি করিন| লই । এই করেক পদার্গ ভামার 
ধন ও চুহ সামগ্রী। ( ট. ০২১) মহাস্মা হাহন বছরী বলি শেন, - 

সস ৯ লাস প্ঞ ০০০ বরা. পা চর এপ পি শষ শপ সপ শী শপ সি আজ 

টাক _ ৩৬১1 এই তীকা চিহ্ন পধাপ্ত পাপার প্রথম অংশ মূল গ্রান্থ পূর্ণতা 
প]ার।র জ্স্তর্গঠ তারক চি'তত স্বানে চল। শখলর গনা স্থান গরয়বতিত ছত্জ। 
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«আমি ৭০ সন্ৃন্তর জন ছাহাবার সেরা, করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। 
তাহাদের সহবাসে আমি এই আশ্তর্ধ্য ব্যাপার দেখিদাছি বে, তাহাদের 

সকলেরই জীরন যাপনের ধরণ একই প্রকার ছিল.; তাহাদের সকলেরই 

পরিষদ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ প্রকারের ছিল; তাহা এক প্রস্থ; 

দিবা রজনী সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া থাঁকিতেন। থাট, চৌকি প্রভৃতির 

উপর কখনই শরন করেন নাই__কেবল, তূপৃষ্ঠে নিজের পৃষ্ঠ রাখিয়া শরন 
করিতেন। গায়ে দিবার চাদর খানি. হয় উড়িতেন না হয় শয্যা করিয়! 
পাঁতিয়া লইতেন। শরীরে ধুলা মাটী লাগিরে বলিয়! কিছুমাত্র সন্কোচ 

বোধ করিতেন না।” 

(৫) বিবাহ ব্যাপার উল্লেখে বৈরাগ্যের যৌক্তিকতা বিচার-_ 
পঞ্চম আবশ্যকীনন বিষয় পাণি গ্রহণ । মহাত্বা সহল তসতরী ও মহাত্মা সুফিয়ান 

আয়ানী: প্রভৃতি কতকগুলি জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন»_-“বিবাহের মধ্যে, 

বৈরাগ্য নাই” (টাঃ ৩২২) ইহার প্রমাণ করিতে 

তাহারা বলেন, মহাপুকষ হজরৎ রন্ুল চু জগতের টি রা 
সমস্ত মানব জাতিকে পরহেজগারী শিক্ষা দিতে আসিয়া »্খ না. ব. শা ক 

ছিলেন। তিনি বৈরাগ্যের আদর্শ হইয়াঁও জহ্ধন্মিণী 

বড় ভালবাপিতেন এবং নয় জন ধন্মপত্বী গ্রহণ করিয়াছিলেন । মহায্মা। 

হজরৎ আলী করমুল্লাও পরহেজগারগণের শীর্ষ স্থানীর ছিলেন; তথাপি 

তিনিও চারি জন সহধশ্মিণী 'ও দশ বার জন সেব! দাসী রাখিরাছিলেন।, 

যাহা হউক পাঠক জানির! রাখ, ( তাহারা অলৌকিক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন 

টাক1--৩২২ । মুগ গ্রন্থে লিখিত আছে_ ৬০০০০৪৪ ১). ) 1), ) ডি 

অর্থাৎ বিনা মধ্যে বৈরাগা নাই” এ বাক্য (ক অর্থে গৃহীত হঠয়।ছে, তাল বুঝ। 

বার না । উইর অথ অনেক প্রকাপ হইতে পারে--(১) বিবাঞ করিলে পরতেজ-- 

গারী খাকে না; ষণা১-আচাঞগ কালে ক্ষুধা থাকে না। (২). পরছ্থেজগার লোক 

বিবাহ করে না; যথা-ক্ষধা-*টন লোক আহার করে না। ইচা হঞতে উহ্থাও 

বুঝ) যায় যে, যঙক্ষণ পছ়ঠেজগারী থাকে, তঙুক্ষণ [বিবাত করে না, পরঞ্জেজগ।রী চলিয়। 

গেলে বিনা করে। একপ অর্থ যুল গ্রস্থের লক্ষা নহে। এ কথাজ্চছেতক শাস্ত্রের 
নিরমানুলারে আরও অগেক অর্থ বাহির হয়, তন্মধে।, ইহাও একটী--যেমন “বিবাহের 

হধে। পরহেজগণী বা অপয্হেআগারীর কোন মংত্রব নাহ” আথাৎ বিবাহ এক 

গদার্ঘ-পরহ্ঞজেগ!রী ভিন্ন গদাথখ। গ্রগ্থোক্ত আ।নীগণ এই অর্থেই উত্ত কথ ধলরাছেন। 
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বলিয়া যে ্ররূপ অমানুষিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নহে ) সাধারণ 

লোকে-ও পত্রী গ্রহণে বিমুখ হয় ইহী তীহারা সঙ্গত বিবেচনা করন নাই। 
বিবাহ-জনিত আনন্দ সুখ পরিত্যাগ করাকে যদি ধৈঞ্নাগ্যের অন্তগীত, মনে, 

কর! যাইত এবং তঙ্জন্য ঘদি কেহ দার-্পরিগ্রহ না করিত, তবে মানৰ 
ংশের উৎপঠির পথ বন্ধ হইয়া যাইত। বিবাহ হইতে সন্তানোৎপত্তি ও 

বংশ রক্ষা হয়। উহাতে অসীম মঙ্গল আছে: (চীঃ ৩২৩), ক্ষুধার সময়ে' 

অন্ন জলে যেমন অসীম আনন্দ ও স্থুথ পাঁওয়। যাঁয়, স্ত্রী সহবাসেও তদ্রূপ 

এক প্রকার আনন্দ ও সুখ জন্মে। আনন্দ সুখ পরিহার মানসে বৈরাগ্য 

ভ্রমে, অন্ন জল পরিত্যাগ, করিলে, যেমন শরীর বিনাশ পানর, স্ত্রী, গ্রহণে. 

বিমুখ হইলেও তদ্রূপ মনুষ্য বংশ ধ্বংস হইতে পারে । 
পক্ষান্তরে, বিবাহ করিলে, আল্লাকে ভুলিয়া! কেবল স্ত্রীলোকের, প্রতি 

আপক্ত হইয়া পরিবার ভর যাহাদের মনে জন্মে তাহাদের, পক্ষে, কাম 

বিপু প্রবল হইলেও বিবাহ না করাই হিতকর। অবস্থ। বিশে থে 
তবে কথা এই, রূপঘতী, সুন্দরী কাঘিনী পরিত্যাগ বিখাঁঞ্চে টৈরা* 

করতঃ গুণবতী কদাকার স্ত্রীলোক বিবাহ করা অবশ্য ০০০ 

বৈরাগোর কাধ্য। স্ুন্বরী রমণী কাম প্রবৃত্তি উত্তেজিত করে, আর. 

গুণবতী কদাকার ভাধ্যা উহা শান্ত করিয়া দেয়, মহায্সা ইমাম 
টীকা--৩২৩। শারীখিক, মানলিক সামাগিক, আধ্যাত্ুক প্রভৃতি যে অসংখ্য 

ষঙ্গল বিবাভ হইতে পাও বান, তাহ! পক্গন্ধর ভিন অন্য লেকে সম্পূর্ণ বুঝিতে ' 

পারে না। বিবাহ লম্বন্ধীয় ব্যাপারে. অপধ)বহার বা কদাচার করিল যে সমণ্ত ক্ষতি, 

উৎপন্ন ভয়, তাহ পহগন্থরগণই জানিতেন। পরপন্বর শ্রেঠ মহাপুরুষ গজরৎ রমুল? 

বিবাহ ও তৎলম্বন্ধায় নিরম ও কর্ববাঙুলি মানব জা চে পুর্ণ মাত্রায় শিক্ষা 

দিয়াছেন । স্ত হার! তাহার আনান] উপদেশ যেমন অলচ্লো কারা আমর! হীনৎ 

ও অপদার্থ হইয়াছি, তদ্রপ বিবাহ ব্ষিপক মঙ্গলময় উপদেশও লঙ্ঘন করতঃ ছুর্ব্বল, রুগী, . 

ভীরু, কাপুরুষ €5য়। মুছলমান স্মাওকে কত্ত করিয়। রদ।তলে দিভেছি। বিবাছে' 

শরীর সুস্ত থাকে এবং উঠ। যে বহু গোগের ওধধ, তাহ] অনেকে শ্ানেন; মনের বিমবত1: 

ফচে-_প্রফুল্লতা জন্মে; মানব পরিশ্রমী, মিতব।নী ও কর্সাহঘঃ ইয়। বিবাকের পর 

চইতে শরতিধি-নৎকান্, লেঁকিক ৩1, আত্মা্তার আরম হর়। শৈশবে সকলেই নিজের 

ভে।গ ও সুথ লইয়া খাস্ত থাকে--অনোর সুখ ছুঃখেগ দিকে দৃষ্টি করিতেজানে না। বিবাছ' 

হইলে দম্পতি মধো এক জন অপরেগ সুখ ও স্থাবধর নিষিত নিজের-ত্যাগ স্বীকাগ। 

আস্ত করিতে শিক্ষা] কগে। হয়, মারা, মমতা, প্রেস প্রভৃতির অনুশীলন আরম তর. 
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আহমদ হম্বল সাহেবকে লোকে বিবাহ দিবার জন্য এক পরম সুন্দরী 

কামিনী নির্বাচন করিগাছিল। সেই কামিনীর এক ভগিনী ছিলেন; 
তিনি তদপেক্ষা বুখ্মতী, কিন্ু এক-চক্ষু-হীনা ছিলেন। ইমান মহোদর স্ন্দরী 

কামিনার পরিবর্ে সেই কাণ! বৃদ্ধিমতা রদ্শীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 

মহাশ্থা হজরং জোনা৭দ বলি:তন__“ধক-পথের-প্রথম-পথিক মুরীদগণের পক্ষে 

ব্যবসান, বিবাহ ও বিদ্যাশিক্1| ভইতে বিরত থাকি আত্মরঙ্গী করা আমি 

ভালবাসি ৮ এই মহাগ্রা আরও বপি'ছেন,-“চুফীদিগ্র পঙ্ষেও বিদ্যা 

চচ্চা মামি পছন্দ করি না। ইহার কারণ এই, বিদ্যাচচ্চ1? করিতে গেলে 

মনে নান। চি” ও ভাব আভিভূত হর, তং প্রভাবে হ্দর চঞ্চল হপ-_ 

প্রশান্ত হইতে পার না ।” 

(৬) পন ও মনের ব্যবহ।র উল্লেখে সংসারব্রাগীগণের 
পরিতুষ্টির শিশরিণ__ষয আবশ্যকা। বিনপ-ধন ও মান। পাঠক । 

ন্মরণ কর--“বিনাশন পুস্তকের বিগ ৪ সপ্পুন পরিচ্েদে বূলা হইদাছে যে, 

ধন ও মানসঙ্ঘম, এই ছুই পদার্”, সাংঘাতিক পি্ষিঠল্য ক্ষতিকর হইলেও 

অভাঁব-মোচ'নর পরিমাণ উ$1 বাপহাৰ কাপলে মঙ্গভ-এল্য 

উপকার হগ। অভাব-মোচনের পরিগিত ধন ও মান- রি ও নি 
সম্থম, “দুনিয়া নানক গোহ-উ২পাদক প্দার্সশ্রেণার অন্ত নামক মোঠৎ 

গত নহে, বরং ধপথে ৪ গুণউপাঞ্জন-বিধনে সাহায্য 1 লোভ পীর 

করে বলিখ পারলৌকিক ঙ্তিকর পদাখের অঞ্গত। ০০০৪ 

এক সময়ে মহান্সা হজরৎ এবরাহীন নবী /*এনিতাস্ত অভাবে পড়ি 

ফোন বছ্ধুর স্থা ন কিছু ধাঁর চাঁহিধাছিলেন। তখনই প্রত্যাদেশ আমিশছিল-__ 

“হে এবব্রাহীম! আমি তোমার প্ররুত বদ, তুমি আমার নিকট কেন 

করজ চাহিলে না?” তিনি নিবেদন করিলেন_-“হে মহাপ্রভো 1! আমি 

ইহা বিলক্ষণ জানি যে, তুমি “ঘনিয়াকে' ভালবাস না; তজ্জন্যই তোমার 

নিকট উহা চাহিতে ভয় হইঠাঁছিল 1৮ শভখনই প্রতাদেশ আমিণাছিল- 

“হে এব্রাহীম। যে পদার্থ নিতা% আবশ্যক, তাহা নিন” নামক মোহ-উৎপাদক 

পদার্থ নহে |” যাহা হউক, ফল কথা এই যে-ধাহারা পরকাল-সঙ্বন্ধার 
[ররর এ 

নিথে ন। খহয়) অপএকে থাওয়াহ১ ও অশএকে গুখা কারতে শক্ষা হখন হহতে 

হরস্ত হয়। বিসাঠ 5ই5 এহরাপ বত ডরকুছু আধাজ্ঞক গুণ ল।ত হয়। এই সমস্ক 
কণা সকলে বুঝ । জান-বাগের "তে যানি যদূঞ আগ্রনর হইর(ছেন্। তিনি বিধ।থ্রর 
তঙ মঙ্গল বুঝতে পান । 
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চস 
চিন্তার বি:ভার থাকার, লোভনীয় পদা:৪৫র দিকে মন দিতে অবসর পান না, 
'তবে নিতাপ্ত অভাব আগিয়া বাঁধিলে, যাহারা কেবল তন্মোচনের পরিমিত 
ধন ও মান ব্যবহার করতঃ উহা নিবারণ পূর্বক পরিতুষ্ট ও প্রশান্ত 
হইতে পারেন, তাভাদের মনকে ধন ও মান সম্রমে নিলি4 বলা যায়। 
ধন ও মান সগ্মের কিরদংশ ব্যাবহার করতঃ অভাব ঘুচাইলেও তীহারা 
উহা! ভালবাসেন না। 

পাখিব-পদ|রের-বৈরাগ্যোচিভত-ব্যবহার দিয়ক আলো- 
চনার উপসংঠীর- লোভনীন পদার্থের চিক ও আলোচনা হইতে মন তুলিয়া 

লইরা প্রশাদ্ধ হইবার অভ্যাস জয়াইতে পারিলে পরিশেষে এই এক মহা 
ফল হস্তগত হাধে, ইহজগং পরিত্যাগ পূর্তক পরকাল 
যাইবার সময়ে অর্শাৎ "আসন্ন মুহ্যকালে মানব মন, নিয় ধা রা 
পাথিন জগতের দিকে আর আকুষ্ট হয় না এবং পরকাল ছু নয়।--ইহা পি 

যাইবার সময়ে এদিকে আর ফিরি৭ চায় না। যেব্যক্তি হাব বছর (ফল 
পৃথিবীকে আরামের স্থান বলিষা জানে, সে ব্যঞ্চি পর- তো ও 
কালে যাইবার মময়ে ইহার দিকে পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া 

ফিরিয়া! দেখিতে থাকে । কিন্ধ যে বাক্তি পৃথিবীকে পপারখানা, তুলা 
খ্বণিত স্থান বলিরা মনে করে, সে মত্ত্য কালে ইহার দিকে দৃকৃ্পাতও করে 
না। পৃথিবীকে পারখানার সহিত তুলনা! ঝ্রিবার উদ্দেশ্য এই যে, কঠিন 
আবশ্যক না হইলে কেহই তথাষ যাইতে চাঁন না। আবার কার্ধ্য সমাধা 
হইলে তাঁডাতাডী তথা হইতে বাহির ভইযা পণ্ড ইচ্ছা পূর্বক কেহই 

তথায় বপ্যা থাকিতে চার না। পুথিবীর মধ্যে যখন অন্ন বন্থ গুহাদির 
কঠিন আবশ্যক উপস্থিত হব, তখন এ| হইতে তৎ তৎ বিরান 
অভাব মোচনের পদার্গ লইর' কাধ্য সমাধ| করিতে হয়। অঙ্যাবশ।কা 
মৃত্যু ঘটনাগ্ন যখন সমস্ত অভাব শেষ হইয়া বাদ, তখন পদাথ- ইৎ। অভাব 

“বাহা সমাপ্তির” পর “পাগখানা” পরিত্যাগের ন্যার আগ্রহের বি 
সহিত পূথিবী হইতে সরিরা বাঁওয়া উচিত। যাহারা না করা বনী 

সংগার.ক অভাব মোচন ছিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে শা 
ব্যবহার করে না, তাহারাই মৃত্যু কাঁলে ইহার দিকে ী 

দুক্পাতও করে ন|। যাহারা সংসারের গতি প্রগাঢট আসক্ত থাকে, 
মুত্যু কালে তাহাদের অবস্থা কিন্ুপ হয়, বুগ্াইবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত 
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রি 
'দেওয়া হইতেছে । মনে কর তোমাকে কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে থাকিতে 
দেওয়া হইবে না__থাকিতে চাঁহিলেও বল পূর্বক তাড়াইয় দেওয়৷ হইবে ॥ 
ইহা জানিয়াও যদ্দি তুমি স্বীয় গ্রীবা দৃঢ় ভাবে তথার লৌহ-শৃঙ্খলে বান্ধিয় 
রাখ, অথবা মন্তকের কেশ-পাশ এ স্থানে শক্ত করিনা পেচাইয়া রাখ, 

তবে রখন তোমাকে তথা হইতে বল পূর্বক টীনিয়া বাহির করা হইবে, 
তখন তোমার শরীরটা বিদূরিত হইবে বটে, কিন্তু মস্তকটী ছিন্ন হইয়৷ 
তথাক্স পড়িয়া থাকিবে অথবা মস্তকের চুলগুলি উপড়িয়া যাওয়াতে দারুণ 

ক্ষত উৎপন্ন হইবে । উভয় অবস্থাতেই ক্ষত-যাতনা বছদিন পর্যন্ত ভোগ 

করিতে হুইবে। মহায্তা হাছন বছরী বলিতেন_-“আমি এমন এক শ্রেণীর 

লোক (অর্থাৎ কতকগুলি ছাহাবা ) দ্রেখিয়াছি য়ে, তাহারা বিপদ আপদে 

পতিত হুইলে এতদূর আনন্দিত হইতেন বে, তোমরা মহা সম্পদ পাইলেও 

তত আনন্দিত হইতে পার না। তীহারা যদি তোমাদিগকে দেখিতেন তৰে 

বলিতেন-_“ইহারা শয়তান ভিন্ন আর কিছু নর।” আর তোমর! ষদি তাহাঁ- 

দিগকে দেখিতে, তবে বলিতে--উহার পাগল বই আর কিছু নহেন ৭”, 
তাহারা বিপদ আপদ, দুঃখ কষ্ট পাইতে যে তন্দরপ আগ্রহ করিতেন, তাহাতে 

তাহাদের এই উদ্দেশ্য ছিল য়ে তাহার! তঞুপাঁয়ে স্বীয় মনকে পৃথিবী 

হইতে ভাঙ্গিয়া লইতেন এবং সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। 
সংসারের প্রতি মন বিরক্ক হইয়া পড়িলে মৃত্যু কালে সমস্ত পাথিব পদাখের 
্রিকে স্পা জন্মে এবং এখান হইতে পলাইতে আগ্রহ জন্মে । এই অবস্থা 
গ্রমভ করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ( আল্লাই ভাল জানেন। ) 

২৪৮ | পঞ্চম পরিচ্ছেদ 



পঞ্চম গরিচ্ছেদ্দ। 
শ্। ও্ী সি আড় - 

অন্গল্প-একক ও প্রকৃত। 

0 104.1__৩ 9 (০ 9-৯ | 8 রী 

বিশুদ্ধ সন্ন্পের চরম প্রয়োজনীয়ভ1-প্রিয পাঠক! জানিঝ। 
রাগ চক্ষমান জানী লোক স্ুম্প্ট দ'ন করিনীছেন বে, মানবজাতির মধো 
সদ্চগানকানী মোক হিন্ন অণর সকল শতিগ্রস্ত এবং তাহা,দর জীবনও 

নিনট হইতেছে, কিন সেউ আদন্ুটানকাবীদেশ মধ্যে যাগারা জ্ঞানের উপদেশ 

মত কাগা ন| করে, তাঁঠাদেরও পবিশ্রম নষ্ট এবং জীবনও ধ্বংস প্রাপ্ত । 

আঁবার জ্ঞানী আলেমগণেস মধ্যে যাঁরা কেবলমাত্র আগ্মার জন্য বিশুদ্ধ 

শ্সদলে, জানাঙ্গযোদিত কারা না করে, তাঁহাদের জীবনও প্বংস প্রাপ্ত। 

খাহ| হউক, বিশ্ব সংল্পঠবাণী অগ্ষ্পানকালী লোকের কা্মা বছ বিপদ 

সপ্গল$ সঞ্গর মধো নিশুষতাঁব কি9িতৎ ক্রুটী হইলেই ভাহাদের সমস্ত 

পরিশ্রম নিল হইয়। বাগ। (নিশুন্ধ সঙ্কল্পই কলা ণগ্রসশ্থমন্তঠানেৰ প্রাণ) 

কল্যাণ প্রসূ সঙ্গপ্লের মপ্যে অবশা রক্ষণীয় দ্বিবিণ ভান 
১) বিশ্রদ্ধতা” ( এখলাচ্চ ) যেমন সঙ্কলের মধ্যে রক্ষা করা অতীব 

আঁবশাক, তদদপ-(২) সত্য বা “গ্রকৃত বাগ্তবিকত1”” (ছেদক ) তন্বাধো 

থাকাও নিতাঞ্ প্রদান | এই ছটা "ভাব? সঙ্গক্পের মধো না থাকিলে, 

“অন্টান। হইত কোন কলাণ্ই পাঞদ। বা না। প্রথমে সঙ্গে অর্গ 

ফুঝিলে উাব “ভাব” বা অবস্তা ভাঁনা মহজ ভইতে গাবে ১ কিন্ক মঙ্গলের 

মর্গ ন! বুঝিতে পাবিগে, উহাব মধো এথলাছ (বিশ্দত] ) ও ছেদক 

( “গ্র্কত বাস্তবিকত।' ) বঙ্গ করা যার ন। (চিত ১৯) এই জন্য 
এই পরিক্থেদটা ভিন অগ্রচ্ছেদে বিভাগ কনিণ- প্রথম আনঙগেদে ভ৮ কাট) 

( নীবৎ) সঙ্গের অর্গ, দ্র অন্তঞ্চেদে ১১০ ১৯1 ( এখলাছ ) বিশ্ব 
দ্বতর গলিগধ এন কহী অন্স্থেদে ৯০০ (ছেদক) প্ররুত বান্তবি- 
কভাব গপিচণ দিতে তেই কনিব | 

"হরর 

নান্যারিতৃ ট.।াণ গে কমশেক গান £লগ।| 1227 শাঠা মুল গাও অআংবঞল চানুএ1ধ 

লাঙহ। মুল গা হীগ্তান টক ['নলাতানর মধ্যে গমন দু করি] লিগা হয়ছে ।ম। 

(শারদ: এ5 করা সাথ পা এছ গন গিহগগল সলুছা হইসে স্টল মংগট কলপং ঢোই 

ভা বঙ্গ: টিকগ 1৭ 1দাণ চৌকধার উতযুত্তা কারা গ্গাধীন ছকে খা গেপ। এরস্থা 

শে গ্রাধক্স গনুধাদ পিল হধ,লীর জগ পিছু বুধা যাহ ঠ না। 

৩২ খা £০ 
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(টি ঘট 
প্রথম তানুচ্ছেদ 'নীয়ৎ' বা জস্বল। 

সঙ্থল জনিত উপকার সন্ন্ধে হদাছ ও মহাজন উক্তি-_পাঠক ! 

'নীয়ং অর্থাৎ সঙ্কল্পের কল্যাণে কত উপকার পাওয়া যাঁয়, প্রথমে তাহা 

বুঝিনা ল৪। সপ্ল্পই অন্নষ্ঠানের জীবন । মঙ্কপ্ন লইয়াই বিচার হইবে এবং 
উহারই নি্শ$ত| মন্লারে কার্দযের ফল পাওয়া বাইবে। (৯) মহাবিচার়ক 

কেবল ক্্িয্ন] কলাঁপের সপ্ধল্প দেখিগা বিচার করেন। এই জন্য মহাপুৰষ 

হজরং রস্তুল [ট্রি বলিরা্গেন_ দগাপ্রহ্থ তোমাকে বা তোমার কার্য 
দেখিবেন না কেবল তোমর অন্তর ও তোমার সঙ্কল্জ দেখিবেন 1৮ অন্তরটী 

সন্কপের স্থান বণিক্কা উহা দেখিবেন। (২) তিনি অন্যত্র বলিরাছেন_- 

“সঞ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গেই কাধ্য হইয়া থাকে । সদন্ুগানের মূলে যে সঙ্কলপ করা 

যায়, প্রত্যেক ব্যক্তি তদন্থরূপ ফল পাইয়া থাকে । যে ব্ক্তি আল্লার 

প্রসন্নতা পাইবাঁর মানসে গৃহ ত্যাগ পূর্বক হজে বা জেহাদে ( ধণযুদ্ধ ) 
যাব, তাহার গৃচস্যাগ আল্লার জন্যই হর; কিন্ত যে ব্যক্তি ধন বা রমণী 

পাইবার আশায় হজে বা ঘুন্ধ ক্ষেত্রে যার, তাহার গৃহত্যাগ আল্লার জন্য 

হইতে পারে নাউহা তাহার কামনার অন্থযাণী পদাণের জন্য হয়|” (৩) 

তিনি আরও বলিঘাছেন -“আমার ওনম্মংগণের মধো বহু লোক শব্যার উপর, 

উপাধানে মস্তক রাখিয়া প্রকৃত শহীদের ( ধশ-যোদ্ধার ) ন্যায় প্রাণ ত্যাগ 

করিনে; কিন্ত বহু লোক, যু€-প্রপৃত্ত ছুই ৫সন্যদলের মধ্যে হত হ্ইয়াও 

দোঁজথে চলি! যাইবে । তাহার কারণ এই বে, আল্লা উহাদের সঙ্কল্ল 

উন্ধম রূপ জা'নন। (৪) তিনি অনাত্র বলিরাচছেন -“মানব সংকার্্য 

করিলে, ফেরেশতাগণ তাহা উন্ভম জানিয়া আল্লার সমীপে লইয়৷ যায়, 

কিন্ত তিনি উঞ্চ সৎকাধা মানবের কাধ্য-তালিকা হইতে কাটিয়া ফেলিতে 

ফেরেশ তাগণকে আদেশ করেন; অপর পক্ষে যে ব্যঞ্চি, যে কাধ্য, দৃশ্যতঃ 

করে নাই, সে পুণ্য তাহার কাধ্য-তালিকার লিখিতে অনুমতি করেন। 

ফেরেশ তাগণ ইহাব মর্মবোধে অন্ম হইয়া নিবেদন করে, “হে মহাগ্রভো ! 

এরূপ কাধা তো এ ব্য করে নাই।, আদেশ হইবে_-িদিও দুশাতঃ 
করে নাই, তথাপি সঙ্কগ করি।াছিল |” (5) হজরং আরও বণিগা- 

ছেন-_-“চারি ধরণের লোক আছে; তন্মধ্যে এক প্রকার লোক ধনবান। 

তাহারা জ্ঞানের উপদেশ মত স্বীয় ধন সদ্বায় কবে। গ্িতীয় প্রকার 

লোক, নিধন; তাহারা আন্তরিক আশা করে বে, যদি আমাদের ধন 

৫৩ 
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চি 
থাকিত তবে সতকার্যে ব্যয় করিতাম। এরই দ্রই শ্রেণীর লোক সমান 

পুণ্য পাইবে । তৃতীয় প্রকার লোকও ধনবান্; কিন্ক তাহার! অন্যার কার্যে 

অপব্যর করে এবং চতুর্থ প্রকার লোক নির্ধন; তাহারাও অন্যায় অপব্যয় 

করাকে উত্তম কার্য মনে করি! বলিতে থাঁকে_যদি আমাদের প্রচুর 

ধন থাঁকিত তবে আদরাও এরূপ ধুমধাম করিতাম |” এই শ্লেষোঁক ছুই 
দল সমান পাপী হইবে ।৮ এই বাকোর অর্ণ এই যে, সত্ীঞ্ করিয়া 
ফেলিলে যে ফল পাওগা যার, শুপু ইচ্ছা করিলেও সেই ফল পাওয়া 
যার। (৯) মহাম্মা হজরত আনেছ বলিণাছেন_“তাবুক যুদ্ধ শেষ হইলে 
মহাপুরুষ হজরত রস্থুল (টি বাহিরে আসিয়া বলিরাছিলেন_-“আধরা 
সুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি প্রভৃতি যুদ্ধের ঘঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া যে ফল পাইলাম, 
মদীনার অনেক লোক ঘরে থাকিরাঁও তাহার অংশ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ 

ইহা শুনিরা উপস্থিত লোকেরা নিবেদন কবিয়াছিল_-হে রমুলুল্লা । 

তাহারা তো! জেভাদে ( ধর্ম-ঘুদ্ধে) আসে নাই, কেমন করিয়া অংশ পাইবে? 
হজরৎ বলিয়াছিলেন-_“তাহাদের যুদ্ধে আসিবার ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার 

অনুরূপ ছিল, কিন্ত প্রবল বাঁধা ছিল বলিয়া মাসিতে পারে নাই ।৮ ক * * (৭) 
মহাপুক্ষ হজরৎ বূস্থল টা বলিরাছেন__“বাহার সঙ্কলল ও সাহস সংসার 

সম্বন্ধেই 'আবন্গ থাকে, তাহার চক্ষুর সম্মুখে দরিদ্রতা সর্বদা ঘ,রিরা বেড়ায় 

এবং মৃত্যুকালে সংসারের মাঁয়াতে বান্ধা থাকিরা মরে। অপর পক্ষে, যাহার 

সঙ্কল্প ও সাহস পরকালের কার্য অবলম্বনে হয়; মহাপ্রভু তাঁহার হৃদয় 

সম্পূর্ণ ধনী করিয়া রাখেন এবং মৃত্যুকালে সে পূর্ণ বৈরাগ্য লইয়! পরকার্গে 
পার হয়। (৮) তিনি অন্যত্র বলিগাছেন--ণমুসলমান যখন, কাঁফেরের 

সঙ্গে ধর্মঘৃদ্ধে রণক্ষেত্রে দণ্ডারমানি হমঃ তখন ফেরেশতাগণ তাহাদের 

“আমল নামার” মধ্যে এইরূপ লিখিতে থাকেন মে_-“অমুক বাকি, কৃসংস্কার- 

মূলক বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া যুদ্ধ করিতেছে, "অমুক, মান সন্ত্রম রক্ষার 

জন্য লিতেছে পরিশেষে লিখে-অমুক, অমুক ব্যক্তি আল্লার পথে 

জীবন উৎসর্গ করিয়াছে |” যে ব্যক্কি আল্লার “একত্ব-জ্ঞানের কথা” জগতে প্রচার 

করিতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সে আল্লার জন্য যুদ্ধ করে বলিতে হইবে ।” (৯) তিনি 
আরও বলিমাছেন--“যে ব্যক্তি, স্ত্রীর প্রাপ্য যৌতুক (মোহরআন1) ফশকী দিবার 

মানসে বিবাহ সমরে চালাঁকী করে, সে ব্যক্তি পরক্থী গামী ব্যভিচারী ; এবং যে 
ব্যক্তি, ঞ্জণ পরিশোধ করিব না” এরূপ ইচ্ছ। করির| করল স্ল, সেব্যক্ষি চোর।» 
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দি উঃ 
(১) এছরায়েল বংশে একজন নিতান্ত দরিদ্র লোক ছিল । ঘোর ছ্িক্ষ 

উপস্থিত হওয়াতে সে বেচারা সপরিবারে মৃতবং হইদাছিল। এক দিন 
কিছু খাদ্য শস্য পাইবার আশার গ্রামান্তরে যাইতেঙিল। পগিমধ্য বায়ু 
পরিচালিত বালুকা শ্তপ দেখিতে পাইয়া মন ভাবিবাছিল-_হান আমার 
অধিকারে এ পরিমাণ মঙ্দা থাকিলে আমি দুঙিক্ষ পীডিত লোকের মধ্যে 
বিতরণ ক্ষপ্পিয়া দিতাম সেই সমযে নে পরগঞঙ্গর ছিলেন, তীহার প্রতি 
এই প্রত্যাদেশ আসিযাঙিল ঘযে-“মমককে বলিয়া দাও তাহা দান মহাপ্রন্ 
নিরতিশন আনন্দের সহিত গ্রহণ করি।াভেন।” যদি সেই বাঞ্ি ত সমনে 

তত মন্দা পাঁইত, তবে গরীব দুঃখীর মাধা বিতরণ করিগা দিত, কিন্ত 

না পাওয়ান্তে তাহার হাত আটক ছিল শ্রতরাং পারে নাই । বিতরণ 

করিলে যে প্রণ্য পাত, শুপু সঙ্গল্প করিয়া সে তত পুণ্য পাইরাঁছে । 

(চাক ০১৫) (১) জ্ঞানীগণ বলিরাঁছেন- “অগগ্রা সৎকাধ্যের সঙ্ষল্প সন্ধে 
জ্ঞান শিক্ষা কব, তাঁভার পর কায করিতে যাঁট৪1৮ (5) এক ব্যক্তি 

বলিতেছিল - “হে বন্ধগণ! আমাক মদ্ঠছান বিষয় শিক্ষ। দাও, 'আঁমি দিব। 

নিশি সংকার্দ্ে লিপ্ব থাকিতে চাই_ মঙ্গল হস্তচাত হইতে দিতে চাই না 1,” 

(৪) লোঁকে বলিয়াছিল-_-পিবোপকান কর, যদি করিতেও না পানর, তবে 

পরোপকার করিবার ইচ্ছা! সর্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখ |” (৭) মহাম্মা হজরত 
আবু হোরাররা বলিতেন “মঠাবিচারের দিন মানব-মগুলীকে তাহাদের 

সঙ্গল্পের অন্তর্ূপ আকারে উখাপিত করা হইবে |” (৬) মহাক্মা ভজরৎ 

হান বছরী বলিতেন “জীবনের এই কবেকঈ সংক্ষিপ্ত দিনের সংকার্ধা আর 
কত? এই সংক্ষিপ্ত সৎকাচধ্য কি অনন্গ টিবস্তাদী বেহেশত পাওয়া যাঁর? উহা 

পাবার একটা কৌশল আছে সর্বদ| নিরব্ছিন্ন ভাবে স"কাগ্যের সঙ্গর জদয়ে 

পোঁষধণ কর, তাহাতে চিরস্ারী বেহশ ৎ নিলিবে, কেননা সন্কল্পেব সীমা নাই 1৮ 
নীয় বা সঙ্গমের পরিচয়__পাঠক । জানিয়া রাখ- মানব ছাঁর। 

কোন কার্য ঘটিবার পূর্বেবে তিনটা কারণের সমাবেশ ভওনা আবশ্যক, 
মানবীঘ কার্ধাজ যথা (১) ভান বা ভালা, (২) ইচ্ছা বা উদ্েশা। 
উৎপতি--ান্রবিথ এবং (৩) অবাধ ক্গমতা ; এই তিনটা কারণ 

কাঁণণের সমাবেশ একর হইলে কার্যোর উৎপত্তি হয়; কিন্তু তন্বাধ্যে 
কোঁন একঈ র অভাব হইলে কাঁধ্য ঘটতে পার না। দেখ, অন্ন না 

টাক। ৩১৫1 এক টীক! চিহ পযন্ত পারার প্রথম অশ মূলগ্রন্থে পুর্পবৃদত্তী গ।1রার 
অন্তর্গত তারকা 6কিত স্থলে ছিল। শৃঙ্খলাক জমা স্থান পরিবপ্তন করা হুক্ল। 

৫ 
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দেখা পর্য্যন্ত কেহ খাইতে পাৰে নাঃ আবার দেখিলেও ইচ্ছা বা শ্বধা 

না থাকি ল কেহ আগর কবেনা। তাহারপর ইস্চা জালে মতা 
না থাকিলে খানা যাঁণ নাঃ যাহার গধা হঈাচ্ে কিন্ত হস্ত এমন বশ 
দে খাদা দ্রব্য মুখে ভুলিপা দিতে পারিতেছে না। অথব। চর্বাণ-ঈগ মত 

বং গিলিবান শপ্টি নাই, সে ন্যন্করি আহাব করিতে পাবেনা । তবেই 
দেখ প্রতোক ক্রিণব অগগ্র, জ্ঞান, উন্। এবং কমন এই ভিন কাবণ 

বর্তমান থাকা নিতাপ্ক ভাঁনশ্যক | কার্পা গ্মনাঁব অধীন ১ গমতা আপার 

ইচ্ছার অলীন 5 কেননা ইক্দার উদর ভইলে ইন্দিশাদির পনতাঁক কাঁশা- 
সম্পাদ'নর নিঘিপ্ন আদেশ কবে। সেই ইন্ড। কিন্ট সম্পূর্ণ রূপে জ্াংনর 
অধীন নভে । ইভা প্রমাণ এই যে, মানব বৃহ বস্ত ও বাপার দেখিতেছে 

এনং তাহাব ভাঁন মন্দ ৭9 দেখিতেছে, অথচ তংসকলের প্রতি কোন 

উচ্চ জন্মিতেছে না। আনার উঠা পরব সতা মে বিনা “জানে ইচ্চার 
উৎপ্ধি হণ না| মাঁনন মে প্দাগের খুণাদণ না জানে, তাহা পাইতে 
বা পরিভাবৰ করিতে কেমন কলিশা *ই% করিতে পারে? 

যাঁহা হউক, উপবোক্ষ তিন কারণের মণ্ধা 'উদ্গাঁর” অনা নাম “সঙ্কল, 

এবং তাহাকেই আরদীভে 'নীগৎ বলে। ইহাকে স্থান বিশেষে 'উদ্দেশ্য, 

বা “অভিপ্রা।৪ বলা দাঁইতে পারে। যে ইচ্ছা, রর 

নাঁনবকে ধৈর্গা ও জভিয্তা। শিক্ষা দেন এবং পৃশক বিকাশ 

বিপদ "আপদ 'অগ্রাহা কন স্তিব'৭ অটল ভাবে শা অবস্থা 

কার্যে লাগাঈনা রাখে, সেই প্রবল 'ও গাঁ ইচ্ছাকে “শধাবসা৪্” বলে। 
বাতা ভউক, এই সমন্ 'নীযতেন, পুথক্ পুথক্ বিকাশ বা অবস্থা। 
এখন ভাপিধা দেখ, যে আন্যন্বরিক উন্তেজন।, মানুষকে কার্যে প্রবুন্ত করে 

এ্েবং তাঁভাতে লাগাটথা রাখে, তাহাকেই 'ীয়ৎ” বা উদ্দেশ্য” বলে। 
একক জঙ্গল ও একাধিক সন্বল্ের পার্থক্য-এই "নীরৎঃ বা 

উদ্দেশোন সংখা] কখনপ একটা আবান কখন9 'ণকাপিক হইন্া থাঁকে। 
কার্ধেব উদ্দ্শা বখন একটীমাত্র থাকে, তখন তাহাকে ₹১০1৬ খালেছ 

(টীঃ ০২০) বলে। মনে কর-এক বাকি নিশ্চিস্ত মনে উপবিষ্ট আছে, 

একটাী ব্যাস মুখ ব্যাঁদন পূর্বক তাহাকে গ্রাস করিতে আসিল। ইহা দর্শনে 

মিশ।ন লাই। যেমন 'খালে' সধুবা 'খালেছ' দুধ উত্াাদি। ইহার অর্থ এই যেখান 

২৫৩ 
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তাঁগাব মনে প্রাণ-রক্ষার্গ পলারনের ইচ্ছা উৎপন্ন হইবে । এস্থলে পলাদনের 

উস্চা একমান কারণ। এইন্ধপ কোন ভন্ভিভ/জন সম্ান্ত লোককে নিকটে 

আসিতে দেখিলে মাঁষ দপ্াপমন হর। কোন. উত্বেনার প্রভাবে দণ্ডার- 

মান হা? কিলিং নিবেচনা কবিলে বুধ! যান, এস্বলে কেবল সম্মান-প্রনণনের 
উ্ছাঁন মাঞ্কধকে দর্ধা মান করাইরাতে | এস্লে সন্গান-প্রদণনের ইচ্ছ! 
একমাঁণ কাঁব11 শুতবাং উভদ স্থলেব উদ্দেশ্য খালেছ্” (অমি বা একক |) 

এখন একটী কার্ণা, কি প্রকাবে ই উদ্দেশ্যে ঘ'য়া থাকে তাহার 

দৃষ্টা্গ দেগরা মাই তছে। যে স্তলে দ্ুই উদ্দেশোর প্রভাবে কোন কাধ্য 

সংঘটিত হব, তথায় উভয়ের বলের তারতম্য অনুসারে 

৫ চিতা তিন অবস্থা ঘট । প্রথম- দিলিত ই উদ্দেশ্যের 

ত.র»্মা।নুসাণে প্রত্যেক! এপ বলবাঁন্ যে, 'একটীব প্রভাবেই কার্য 

জিবিধলবাপপ্্দন। উৎপন্ন হঈতে পারে। মনে কর-_কোন দরিদ্র আীয় 

আসিপ্া ভোমাব স্থানে একট টাকা চাঠিলেন। তমি তাহাকে বিশষ 
ভন্তি কবি থাক এবং তক্গনা তাহাকে একটি টাকা দ্রিতও প্রস্তত ছিলে 

'আঁবার তিনি ঘেন্নূপ দবিদ্র হৃঈগা কষ্টে পঠিাছেন, তাহাতে আত্মীণ না 
ঠইয়া অপর দরিদ্র হইলে দয় করি একটি টাক দিতে । এঈবপ 

স্থলে সেই দরিত্র শাঁগীরকে তৃগি একটি টাকা দিলে। এখন বিবেচনা 

কর এ দাংনর 'মধো সম্মান-প্রদর্শন ও দরা উভয় উদ্দেশ তোমার মন 
সমান বলবান ও কার্গাকর ছিল; সুতরাং তোমার মনের সঙ্গল্প ভাগাভাগী 

হইয়া পছিল। এবিষযতী পুনরায় অনা দৃ্গান্থ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া] যাই- 

তেছে। মনে কর-_এক খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর স্থানাগুরিত করিতে হইবে। 
ছুই জন সমান বলবাঁন পুরুষ আসিরা ্াডাইল। উভন ব্যক্কি এমন বল- 

মধু বাদুধ [শশী তম্মধে। অনা (কোনও প্র? নই । মিছ শর্ধটাও খলেছ' শর্দের নায় 

বিশেঘণ পদ । যে ভাব বা অবস্ত। বতমান ণ।কিলে কোন প্দ|থ মিষ্ট ভধ, চাগাকে 

পঘমন 'সটীত। বল. 'দরাপ যে ভাব ব| আ'স্কা থাকিলে চদ্দেশ্য "পাল্ছে' হস, তাগাকে 

“*এখলাছ' বলে। কিন্তু 'এখলছ' ভাবী বাপক অথ হা.ই৮া “খন সংঙ্গিপ্ত হইয়া 

পড়ি, খীগীন 'এখলাছ' নলিলে এই বুঝায় য, মনযে তনয় কভী করিত 

উৎস হইয়াছে, ত1হ৭ মখো আনা] কেনভাণনাত কেবল আল্লার চিন্ত। ম'র বর্ধম।ন 

আ'ছ। 'খালেছ' শব্দটা (যমন মধু. ছুধ উত'1দি নাস। পদ|্থর বিশেষণ হইতে পায়ে 

€চহনষ্ট 'উদ্দেশ্য'রও বিশেষণ ৫ 'অমিশ্র উদ্দেশা বুঝাইতে পার। কিস্তি 'এখলাছ' 

গাঁটা নাং বা 'উদ্দেশ), ভি অন্য পদার্থের 'অসিশ্র ভাব বুঝা ন1। 

২৫৪ 
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বান, যে, প্রতোকেই প্রস্তর খণ্ড সরাইতে পাঁরে; তথাপি ডইজন একত্রে 

ধবাধরী করিঘ প্রস্তর খণ্ড সহজেই সরাইরা দিন। দ্বিভায়- পূর্বোক্ত 
দানের সময়ে যদি $মি এইরূপ বিবেচনা করিতে যে, সেই প্রাণী দির না 

হইয়া যদি ফেবল আশ্থীয় হইত, কি! দরিদ্রই হইত, অথচ আত্মীয় না 

ইইয়া] অপর লোকই হইত, তবে তুমি টাকা দিনে না। এক সঙ্গে আধীক় 

ও দরিদ্র হওগার ভন্যাই তমি তাহাকে টাকা দিরাছ; সেস্থলে আত্মী তা 

ও দয়া, দ্র উদ্দেশা একত্র শিনিত ভইগা দান কাধাটী ঘটাইয়া দিয়াছে। 

কিন্ত এ €ই উদ্শোস্থতপ্ব থাকিলে দান কাগা ঘটিত না। পূর্বোক্ত প্রস্তর 
থণ্ড সরাইতে থে *ই জন লোক প্রবন্ত হইগাঁঙিল, তীভারা যদি বেছই 

একাকী সরাইতে না পারি, কিন্ত ই জনের বল একএ প্র:ণাগ কপির 
উহা! সরাইগ| থাকিভ, তবে ১ষ্টাঃট [ঠক মিলিত। ভৃতীয্র-_দুই উদ্দেশোর 

মধ্যে এক এ৭ন দ্রন্ণণ বে, উহা কখনই গান্তবাক কযা গ্রণত করিতে 

পারিতেছে নাঃ এমন সময়ে অপর একটা বলবান উদ্দেশ্য আসিয়া জুটিল 

এউদ্দেশ্যটী একাকী মনবকে কার্যে গবুক্ত করিতে পারে। সে স্থলে 

দর্বল ও সবল দ্রুই উদ্দেশ্য একত্র মিলত হই কাধাটী নিতান্ত সহজে 

নির্দাহ করে। দেখ, শেধ রাখিতে উঠিগা নমাজ প্ডিবার যাহার অভ্যাস 

আছে, সে ব্যক্তি যদি বহু লোককে একে ননাজ পড়িতে দেখে, তবে 

তাহার মনে শশ্যাত্যাগ পূর্বক নমাজের জন্য দাঁডাইতে স্কি আসে এবং 
নমাঁজ পাও নিতান্ত সহজে সম্পন্ন হরঠ কিন্ত এ ব্যগিন মনে যদি পুণ্য 

প্রা্তির আশা ন। থাকিত, তবে দেখাদেশী উৎসাহ বুপ্রি কথ! কি, হাজার 
উপদেশ দিলেও সে নমাজ পড়িবার জন্য সুখশব্। ত্যাগ কৰিতে পারিত না ॥ 

ইহ্থা বুনাইবার জন্য আর একটি দৃষ্ঠান্চ গ্রহণ কৰা যাহা তছে | মনে কব, এক 

জন বলবান ব্যঞ্জি, পূর্বোক্ত প্রস্তরণ « সহজে সরাহতে পাবে। সে স্থল 

অপর এক জন ছর্বল ব্যটি_ঘে একাকী হা সবাইতে পারে না আসিয়া 

যদি যোগ দেয়, তবে অতি মহজে গ্রাদণ্তার স্ত সে কাণ্যাট সম্পন্ন হঈতে 

পঁব। সাহা হক, ফল কথ| এই, উদদশ্য গুটীন ঝলের ভারতদ্য অনুসারে 

উপরি উষ্ণ তিন অবস্থা ঘটে । ্ ৃ 

“এখ লাছ” বা বিশদ ১স্কল্লের পরিচন কালে “ছিতীয় তস্ঠচ্ছোদ” এ সঙন্ধে 
বিস্তত ভাবে বর্ণনা কর| বাইবে। ভবে এস্কলে এ কথাশুল বলিবার উদ্দেশ্য 
এই থে, ইহা হইতে তোনর] বুধিতে পববে যে, থে উত্দতণা মনের আধা 

ক্ডঙ 
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২৯ 

উৎপন্ন হশুলে লোককে কেন কাণ্যে প্রবৃন্ধ করে, তাহাক শীয়ং? 

সস বলে এবহ হাহা কোন স্থল এ্রিকত নান খাকে, আখার কোন স্থলে 

এবধিক একপ গান] নিশি] কাধ্য উত্পন্ন করে । 
কি 

ক্রর়। ভতপ শী সন্কর 5০ হহবার শ্রধিণ কারণ মহাপুকম 

হর: বকুল 5 যে [ছে ন»- 

) | ৫0০... এ 0 4৯৯ (৩--% 

। 
রণ পি 

“মেন ম্গলশান লো কর নী (মণ্গ ), ক্রিল! অপেম্বা উম 1৮ পাঠক ! 

হভ' হন এ বচনে ভোমরা এন কথা মনে কবনি« না ফেঃ তিনি পক্রণাগীন 

শুধু আগকে' কেন্ল সিকঈজান ক্রি 1 অগেশী উত্তম বলিনাছেন। একথা 

নউদ্ন কাগা করিলেও 

ভাতা সংকাণোর আধো গণা হতে গালে নাত কিন্ত সাধু উদ্শা মনে 

রাখি, কোন কাধ্য করিন। উঠিভে না গানিলেও সেই উদ্েশা,কই সং 

কাংদাৰ শুল্য পরা ঘার। (টকা ৮২৭) তিনি 'শীণ্গকে যে উৎকৃষ্ট 

ব্লিাছেন, তাহার পথম কারণ এই যে, সংকার্ষ্য ( এবাদৎ্) শধাবের সঙ্গে 

সদন্দ নাথ আব নী *দমের মপো লাগ। থাকে । এও” পৃথক 

সক লই বুৰ। € রি ৮27 দশা বনিনে না নাখদ। কে 

ট।প1--৩২৭ । দ1.৯র মপ্ম বুলাইহর চলা মুল গ্রন্থে মে দু এক লা।তশ লিপ। 

টিয়া) তা০। বড দ্রুপব ধা তথায় লাগি» আ।ত- 551 শিহ্ 2০ যে, নায়ৎঠীন 

[ক এলদৎ নে, কিন্থ ক্রিয়াঠান লং, এবাদৎ বালা ণ'।” এহ কণ।টা 

গন 7 সগ্বার এনা আনুবাপ মআনক বস্তুত বা হল, থাপ স্পট হহল ন। 

পরাগ নীংতিন 'মাবাপচা বুঝা ত ৫ বধিল মণ গ্রভণ দই হহতে পারে লিবেচন।য় 

দু দেওয়া যা 1৬ 

'তাশু পে স্থগন এটা কায; টাক ণ্য স্কেদে উঠা যা, আতৎব। বুথা নয হইত 

*1র 1 শীত গো।কেও সন্টু দু পব্িব।ণ উন্দ শ্য শগ্র প্রজ্জলদ সতৎকধ্য;) নার 

শীত ভঙ্গি )ব চদে-য দারুঘধ পণকুনিতত আগ্র লাগাইয়া দওয়া পাতি গবং নিশা 

17৭ খে এগ ক্ষ ভূন 18 হধু দক্ষ কণা হথা কাযা । শীলনষ্ট বা তন্ন ॥ দূ 

কাদবাণ শী (মলি) মান কথক আগর জ্বালবাৰ চেষ্ট' গলে অগ্যাৎ '৪+ টুনা 

শ্প।৭" না. "৭ শন" অভাবে ব। শর তৃণাদ ৮1 পাতলা আগ্রি আঙিতে না পাগিগের 

শুধু চেহ7+ ১ ক।ধ্য *লি। ধব। যাহা 1 উঠ জ্রহা উন নং । 'বন! গরধেেলনে 

'খা 15) তিগ কাজ ।ত দগ্ধ কণা ১হ+ যা খাত পরং গগেষ শিকটতত্ী বুধা কার্মায। 

হ্। নীততৎ হীন [কির পট 2। 

১৬ পথক 
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টি হই 

পৃথক বস্ত। ইহাদের মধ্যে যেটা হদয়ের মধ্যে বাস করে, তাহা- উৎকৃষ্ট 
এবং যেটী শরীরের সঙ্গে স্বন্ধ রাখে তাহা অধম; কেনন! হৃদয় উৎকৃষ্ট 
এবং শরীর অধম ' “নীয়ৎ উৎকৃষ্ট হইবার আরও পঁফটা 

দ্বিতীয় কারণ আছে। হ্বদয়ের অবস্থা পরিবর্তন করিয়! ইনার 
তাহাকে উৎ্রুষ্ট পরিণতির (8 ৩২৮ ) দিকে লইয়া যাওয়াই 

শারিরীক সতকার্যের উদ্দেশ্য । হ্ুষ্টিকর্তী শরীর ও হদয়কে যে ভাবে 

স্জন করিয়াছেন, তাহাতে শরীর খাটাইয়। সাধু কাধ্য সম্পন্ন করিলে আত্মার 

গুণ নুদ্ধি ও উন্নতি হর। কিন্ত হদয়ের কাগ্য (শ্রধু সঙ্কর) দ্বারা শরীরের বাহ্য 

আকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না, ( কেননা স্থট্টিকন্তা তেমন গুণ দিয়া উহ্তা- 

দিগতে সৃজন করেন নাই )1 সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝা ষায়, ( আমল ) ক্রিয়ার 

জন্যই ( নীরৎ) সঙ্গলের আবশাক, অর্গাৎ সাধু কার্পোর জনা সং সন্বল্স 

মনে জন্মাইয়। লয়! চাই $ কিন্ত প্রকৃত কথা এই যে, “নীয়ৎকে” উংকৃষ্ট 

পবিণতির দ্রিক বপ্ষিত করিবার জন্য শারীরিক সংকার্ধ্য ( আমল ) 

অধিক পরিমাণে কবা মাবশাক। মৃগুলমান লোকের সকল কার্্যই হৃদয়কে 

উংকুষ্ট পবিণতির দি”ক লইয়া যান। দেল বা আম্মাকেই পবকালে সাঈতে 

হইবে 'এবং তগান উচগীকেই সৌভাগা বা ছর্ভাগ্য ভোগ করিতে হইবে । শরীর 
যদিও সেই সৌভাগা বা ঘর্ভাগ্যের মপ্যবন্তী কারণ, তথাপি উহা মধাপথে 

আসিয়া আাম্মার সহিত মিলিত হইয়াছে বলিয়া আত্মারই অধীন। হজ, 

কার্দো মঙ্গায় শাইনার জনা উঈ নিতান্ত আবশাক হইলেও সেউই কখনই 

হাজী হাতে বা হজের কল্যাণ পাই”্ত পারে না? শরীরেব সঙ্গন্ধেও তদ্দরপ। 

শরীব না খাঁটাইলে কোন কার্ধাই হর না, তথাপি কার্পোর ফল শরীব ন| 

পাঈয়া আম্মা পাইয়া থাকে। হৃদয়কে উকৃষ্ট পরিণতিব দিকে ফিরাইঠা 

লওয়া, একহী কার্দা ভিন্ন অধিক নহে । তাহা এই_ জদয়ের'মুখ সংসারের 

দিক হইতে ফিরাইঘা পরকালের দিকে লইয়া সাওয়া, বরং সংসার ও গর- 

কালের চিন্তা হইতে ফিনাইফা কেবল মাল্পার চিষ্টায় নিক করা । হদয়ের 
অভিলাদ বা ইচ্ছাকে উচ্ভার মুখ বলা যায়! সংসারের আসক্কি বা অভিলাষ 

তীক। ৩১৮। শরণ, হ্ভান, আয! বা অন। কেন পদাপর ঘবযেব ব। রোগদুর 

ফরত: তাহার শ্বাঙাবিক গুপ ও পৌন্দর্য।!দি বৃদ্ধি করিল সেই পলার্ধক্ে ক্রমশ: উন্নত 

পরিণতির দিকে লইজ1 যাণতা তত্র । ফোম পজ্জার্থকে রুষপঃ বদ্ধিত ও উদ্লত করিছ। বে 

অব জইগ্গ। হাওগ। হাছিকপ্তীর উদ্দেশ, লেই উন্নত অবস্থাকে 'পরিবক' কথে। 

ওও চি, 
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মনে প্রবল হইলে বুঝিতে ,হইবে, হদয়ের মুখ সংসারের দিকে আছে। 

আবার সংসারের সহিত সথন্ধ ঘটিলেই তংপ্রতি অভিলাষ বা আসক্তি জন্মে । 
ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে লঙ্গে মানব, সংসারের নানা! পদার্থের সম্বন্ধে জড়িত 
হইয়া পড়ে এবং তঞ্জন্য তংপ্রতি অভিলাধী হইতে হর । সেই মন যদি 
সংসারের দিক হইতে ঘুরিয়া আল্লা ও পরকালের চিন্তায় নিযুক্ত হয়, তবে 
বুঝিবে, হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া উৎকৃষ্ট পরিণতির দিকে গিয়াছে ; 
কিন্তু তাহা না হইয়। কোন পদার্থ বিশেষের প্রতি আসক্ত থাঁকিয়া গেলে 

উহাকে ঘুরাইয়া আল্ল। ও পরক।লের চিন্তায় প্রবর্তিত করিতে 

একমাঞ্জ সদনুষ্ঠান ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সেজদা 
করার উদ্দেশ্য কি? মন্তককে উচ্চ হইতে নামাইয়া 

তৃপৃষ্ঠে স্থাপন করা উহার উদ্দেশ্য নহে, বরং হৃদয়ের অহঙ্কার অভিমানাদি 

ভাব পরিবপ্ঠন পূর্বক উহাকে বিনয় নম্রতা ও অধীনতার দিকে লইয়া যাওয়াই 
উদ্দেশ্য । “আল্লাহে! আকবর” বলিবার উদ্দেশ্য জিহবা 

না উদ্দিশ্ট সঞ্চালন করা নহে, বরং আস্াভিমান ও অহংভাব হইতে 
হৃদয়কে ফিরাইয়া আল্লার মহত্ত্ব ও গৌরব জ্ঞান হৃদয়ের মধ্যে 

জাগরুক করিয়! দেওয়াই উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য । হজের সময়ে, প্রস্তর নিক্ষেপ 
কার্যে, 'কেবল হস্ত সধশালন বা বহু প্রস্তর একব্র করা উদ্দেশ্য নহে, বরং 

আলার দাসত্ব সম্পাদনে হাদয়কে দৃঢ় পদে দণ্ডায়মান 

সপ ইবার সষতা জান এবং পি ও তক বি কী 
নত] ছিন্ন করিয়া কেবল আল্লার আদেশের অধীন হওয়া -- 

নিজের পরিচালনার বল্গ নিজ হস্ত হইতে খুলিয়া আল্লার আদেশের হস্তে সমর্পণ 
করিবার অভ্যাস জন্মানই প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই জন্য হজের নীয়ৎ কালে বলা হয়-_ 

ছেজদা করার 

উদ্দেশ্য 
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«প্রকূত এবাদৎ কার্য্যে দাসের মত হজের জন্য দীচাইলাম |” কোর্বাণী 

কাঁণ্যে'ছাগ গবাদির রকপাত করা উদ্দেশ্য নহে বরং হৃদয়স্থ কৃপণতা বাহির 

করিয়া ফেলা এবং গ্রহপালিত প্রাণীর প্রতি মমতা দূর 

রি 2 করিয়া আল্লার আদেশ অটুট রাখিবার ক্ষমতা হৃদয়ে 

| ' স্থাপন করাই উদ্দেশ্য । জবেহ করিবার আদেশ শুনিয়া 

যেন এন্সপ তর্ক মনে উদয় না হয় যে, এই পশুগুলি কিপাপ করিয়ছে যে, 
২৫৮” 
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তাহাদিগকে কেন কষ্ট দিয়! হত্যা করিব? বরং সমস্ত ক্ষমত] ছাড়িয়া দিয়া, 

নিজকে অসহায় অপদাখ ও বিনষ্ট বলিয়া বুঝিবে।. তুমি আমি সত্য সত্যই 
কিছু নহি_ বিশ্ব-সংসারে যাহা কিছু দেখা যাইতেছে; তৎসমস্তও কিছুই নহে; 
বিশ্প্রভৃ আল্লারই কেবল অস্তিত্ব আছে। এই প্রকার সমস্ত সংকার্ধ্য ও 

এবাদতের উদ্দেশ্য হৃদয়কে উৎকৃষ্ট পরিণতির দিকে লইয়! যাঁওয়া অর্থাৎ 
হৃদয়কে সর্ব দিক হইতে বিমুখ করিয়া কেবল আল্লার চিন্তায় মগ্ন করা, 

উদ্দেশ্য । স্থষ্টিকর্তা মানব-হৃদয়াকে এমন স্বভাব-সম্পন্ন করিয়! স্থজন করিয়াছেন 

যে,_যখন কোন ও ইচ্ছা বা অভিলাষ তন্মধ্যে, উৎপন্ন হয়, 
তখন যদি শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেই অভিলাষের ইঙ্গিত মামবহ্থাদরের 

অনুসারে সঞ্চালিত হয়, তবে সেই ভাঁবটী হদয়ের মধ্যে ই 
দৃঢ় রূপে জমিয়া ঘায়। দৃষ্টান্ত-পিতি মাতৃহীন অনাথ হছিক কাধ্যানুষ্ঠান 

সঙ্জানের প্রতি যখন কাহারও মনে দয়া বা মমতা উদিত কে শে হত 
হয়, তখন যদি সেই ব্যক্ষি উক্ত অনাথ সন্তানের মন্তকে স্থদূচ় করে, 

বা পৃষ্ঠে সদয় ভাবে হস্তামর্ষণ করে, তবে মমতা তাহার 

হৃদয়ে জোরারের ন্যায় বাড়িয়া উঠে এবং সুন্দর মত জমিয়া যায়। এই রূপ, 
মনে নমতা| বা বিনয় আবিরতি হইলে যর্দি কেহ ভক্তিভাঁজন লোকের সন্মুখে 

অবনত হইয়। ভূপৃষ্ঠে ললাট স্থাপন করে, তবে তাহার মনে বিনয় ও তক্তি 
উদ্বেলিত হয় এবং মুন্দর মত জমিয়া যাঁয়। মঙ্গল-প্রাপ্তির আশ! সকল 

হদয়েই আছে । সংসার হইতে মন তুলিয়া! লইয়া আল্লার সঙ্গে লাগাইয় 

দেওয়া সকল মঙ্গলের সার। তদবস্থা লাভ করিবার অভিলাষ হৃদয়ে রাখিয়! 

তদন্ুযারী কার্ধ্য করিলে অর্থাৎ শরীর খাইয়া এবাদৎ শ্রেণীর কার্ধ্য করিতে, 

লাগিলে আল্লার দ্বিকে হৃদয়ের টান ঘনীভূত হইতে থাঁকে। এখন বুঝিতে 

পাঁরিলে শারীরিক এবাদৎ, আল্লার সঙ্গে মন সংযোগ করিবার অভিলাষ বা 

নীয়ংকে বলবান করে। যদিও প্রথমে নীয়ৎ বা উদ্দেশোর জন্যই ক্রিয়া উপৎক্ন 

হইয়া থাকে, তথাপি শেষে সেই ক্রিয়া হইতে "নীয়ৎ পুনরায় বল প্রাপ্ত হয়। 

এই কারণে (আগল) ক্রিয়া অপেক্ষা “নীয়ৎ শ্রেষ্ঠ। ভৃতীয় কারণ_- 

আঁবার দেখ, নীয়তের বাঁসা হৃদয়ের মধ্যে । শারীরিক এবাদৎ বা ক্রিয়ার 

ফল বাহিরে শরীরে উৎপন্ন হইয়া গিয়। হাদয়ের মধ্যে প্রবেশ করত: তথায় 

নফল উৎপন্ন করে। বদি ক্রিয়ার ফল, বাহ্য শরীরে উৎপন্ন হইরা, কোন 

কারণে শ্রদয়-অত্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারে; তবে নষ্ট হয; বার প্রবেশ 

স্ঠ৫৪ 
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করিবার কালে (গফলৎ ) মোঁহাদি দোষে আবৃত থাকিলে হৃদয়ের কোন 

হিত-পরিবন্তন করিতে পারে না! সুতরাং নষ্ট হইর! যায় ; কিন্তু 'নীয়ং ক্রিয়াহীন 

হইলেও ব্যর্থ হণ না। উহা! হৃদয়ের মধ্যেই থাকে ন্ুতরাং মোহাদি কোন 

দোষ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই কথাটা বুধাইবার জন্য একটী 

দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর! যাইতেছে । উদরে বেদনা হইলে, ছুই প্রকার ওষধে উপকার 

পাওয়| যায়; প্রথম__সেবনীয় ওঁধধ ; উহা! উদরের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক পীড়া 
দূর করিতে পারে ; দ্বিতীয_ বঙ্গ-স্থলে গুলেপ প্রদান । বুকের মধ্যে রক্ধাধার 
ফুসফুস ইত্যাদি শরীর রক্ষার্থ সর্ববিধ যন্ত্র আছে । সেই সকল যঙ্ের উপরে 
প্রলেপ দিলে ওঁষধর ক্রয় ক্রমে ক্রমে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ উদরে গিয়] 

উপস্থিত হয় এবং বেদনা দূর করে; কিন্তু কোন কারণে অভ্যন্তরে প্রবেশ 
পূর্বক যদি উদরে গিয়া উপস্থিত হইতে না পারে তবে ব্যর্থ হয়। পক্ষান্তরে 

সেবনীয় ওষধ সোজান্ুভী উদরে প্রবেশ করতঃ ক্রিয়া-প্রকা"শ বিশেষ সুযোগ 

পায়। প্রলেপের ওঁষধ বহির্দেশে প্রযুক্ত হয়; তাহার ক্রিরা ক্রমে সঞ্চারিত 

হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে থাকে, এই জন্য কোন কারণ বশতঃ মধ্য-পথে 
নষ্ট .হইতে পারে; কিন্ত সেবনীয় ওষধ ভিতরে গিয়া ক্রিয়া-প্রকাশে বিশেষ 
গ্ুবিধ! পায়, সে ক্রিয়ার প্রভাব বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও ব্যর্থ হইয়াছে 

বল! যায় না। 

মনের মধ্যে প্রবৃত্তি কুপরামর্শ দিলে তজ্জন্য মানব দায়ী 
কি ন।$-_পাঠক ! জানিয়া৷ লও, মহাপুরুষ হজরৎ রন্তু প্রচ বলিয়াছেন__ 
“আমার ওম্মতের (অনুব জনের ) মনে প্রবৃত্তি কোনও কুপরামর্শ দিলে 
করুণাময় তজ্জন্য দোষ ধরিবেন ন11”৮ ছহী বোখারী ও ছহী মোছলেম 

হদীছ গ্রন্থে লিখিত আছে--“্যদি কেহ পাপ-কার্য্যের ইচ্ছা মাত্র করে, অথচ 

সেই পাপ-কাধ্য না করে; তবে করুণাময় ফেররেস্তাগণকে তাহ লিপিবদ্ধ 

করিতে নিষেধ করেন ; কিন্তু সে ব্যক্তি বদি ইচ্ছার অনুরূপ পাঁপ-কার্য্য করে, 

তবে ফেরেশ তাগণকে একটী মাত্র পাপ লিখি:ত আদেশ করেন। পক্গাস্তরে কেহ 

যদি কোন সংকাখ্যের অভিলাষ মাত্র করে, অথচ সেই কার্য বাস্তবিক ন! 

না করে, তবে তাহার ভাগ্যে একটী পুণ্য লিখিতে আদেশ করেন; পরস্ধ সে 

ব্যক্ি যদি ইচ্ছার অনুরূপ সৎকাধ্য সমাপ্ত করে, তবে তাহার ভাগো দশটী 

পুণ্য লিখিতে অন্ভমতি দেন।” হীছের অনা বচনে দেখা যায়, ফেরেশ তাঁগণ 

সেই পুণ্য বৃদ্ধি করিয়া! সাভ শত পর্ধান্ত উদ্বোলন করেন। এই হদীছের 
২৬ 
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ঢা 
উপর নির্ভর করিয়া কতকগুলি লোক বিবেচনা করিরাছেন যে__ইচ্ছ। পূর্ব্বক 

পাপের প্রতি অভিলাষ করিলে কিছ্বা যত্ব পূর্বক পাপাভিলাধ মনে জাগাইলে 

মানব তজ্জন্য দাণী হইবে না; কিন্তু এরূপ বিবেচন| করা ভ্রম-মুলক। ইতি 
পূর্বের বলা হইরাছে যে, হৃদয় বা আগা মূল পদার্থ; শরীর তাহার অধীন। 
স্থগ্টিকর্তী আল্লাও বলিতেছেন__ 

টিন) 2 ০ ৯তা নিচ টলতে নি টি নি টে নিলি নি টি 

৩১৯ ও | +-৮০৯০১ | রি ৮৮০ 19০-৮ ৬ / 9 

শট নি টি পি এটি 

1 4) | 4... তি ১9 

“এবং হৃদয়ে যাহা আছে তাহা যদি প্রকাশ কর বা গোপনে রাখ, আল্লা 

তঙ্জন্য তাহার হিসাব লইবেন” (৩পারা। স্রাবকর ৷ শেষ রোকৃ) 

তিনি আরও বলিয়াছেন-- 
৪ পে ১. এ: 8 তে পা কা রাকা জজ পু 

৪ ১1] 201 9 )7০019 (৮১৭ | ৮/। 

7 

গ্ + টিন পি তি রগ রা ৪ শপ 1 টি 

০ ১ ১__7০০ 47০ ৮০৮ ৮62] 9 | 

“তাহার নিকট কর্ণ, চক্ষু, অন্তঃকরণ এ সমস্তের জনা জিজ্ছাসা করা হইবে ।” 

(১৫ পারা । শুরা বনী এছরায়েল। ৪ রো! ।) তিনি ইহা'ও বলিযা“ছন-- 
র্শ 

লি নট পা জিত / চি ন্ট -ট পট পট পা শি তি 

১৮০৪ ২9 ১%/ 4 11-6 ১৯192 3 

পা পাকি পচ: গপাতা টি 

৬1৬১ | (*+ ০2৪ ৮৯১ (5 ১১০৯ | ?₹-£ (১) 9 

“আল্লা তোমাদিগকে পরিহাঁস-মূলক শপথের জন্য দাদী করিবেন না, কিন্ত 

ইচ্ছা! পূর্বক সত্য সত্যই বে পাকা শপথ কর, তজ্জন্য দাদী করিবেন” 

(*+ পার।। সুরা মরদা। ১২ রোকৃ 1) যাহা হউক, অহঙ্গার, কপটতা, ঈর্ষা, 
সাধুত -প্রদর্শন, খোদপছন্দী ইত্যাদির জন্য মান্থষ দারী হইবে এ কথা সকলেই 
্ীকার করন । কেননা! এ সমস্ত অন্তরের ক্রিরা । 

১৬ 
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ঢা ইঃ 

প্রবৃত্তির পরামর্শ মনের মধ্যে চারি প্রকারে কার্ধ্যকরী 
তন্মধ্যে €কোন্ প্রকাধ কার্যের জন্য মানব দায়ী? যাহা হউক 
প্রবু র পরামর্শ, কোন্ অবস্থায় মাক্জনীয় এবং কোন্ স্থলে নহে ; তদ্বিষয়ের 

পূর্ণ মীমাংসা করিতে হইলে উহা! অন্তরের মধ্যে কি ভাবে চলাচল করে, তাহা 
বিচার করা আবশ্যক । প্রবৃত্তির পরামর্শ মনের মধ্যে চারি প্রকারে কার্ধ্য 

করে, তন্মধ্যে ছই অবস্থার প্রতি মাহ্ষের ক্ষমতা চলে না, ন্ুতরাং তঞ্জন্য 

মানব দারী নহে । আর ই অবস্থার উপর মানবের ক্ষমতা চলে বলিয়া তথন 

দাঁয়ী হইবে। একটী দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়গী সহজে বুঝ! যাইবে । মনে কর, 

হার তুমি নিজ মনে পথ চলিতেছ ; এমন সময়ে একজন কামিনী 

পরামর্শ_+হ দীছে আসির। তোমার অন্থগমন করিতে লাগিল; তৃমিও বুঝিতে 

নফছ-ইতায় জনা পাঁরিলে এক জন রমণী তোমার পশ্চাতে পথ চলিতেছে । 
মানব দাতী নে 

এমন সময়ে তোমার প্রবুন্তি তোমাকে সেই কামিনীর 

প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পরামর্শ দ্রিতে লাগিল ; কিন্ত তোমার হুদর, প্রবৃত্তির 
সে পরামর্শে কর্ণপাতই করিল নাঃ সে কামিনীর প্রতি এক বারও দৃষ্টিপাত 

না করিয়া তুমি আপন মনে পূর্বের ন্যার পথ চলিতে লাগিলে। প্রবৃত্তির 
এই প্রকার “বৃথা পরামর্শের, নাম “হদীছে নাফছ৮ ; কিন্তু ইহা প্রথম 

গ্রকারের অন্তর্ঘত। আবাব মনে কর তুমি পথ চলিতে এমন সময়ে 

ডিভি বুঝিতে পারলে তোমাৰ পশ্চাতে যেন কেহ আসিতেছে । 

পরাষর্ণ-ন্বাতাবিক কে আসিতেছে জানিবার জনা ভোমার প্রবুত্তি তোমাকে 
কৌতুছল-ই ধা র. পরামশ দিল--তমি ও তদনুসাঁরে ফিরিধা দেখিলে | এই- 

লযমালব দা; 7. রূপ নিদ্োব পরাদর্শের নাম ন্বাভাবিক কৌতিহল, ; ইহা 

সদ্বিভীয় প্রকারের অন্ঞগত। প্রদৃহির নির্দোষ পরামশ মত তুমি যখন 

ফিরিয়া! দেখিলে, তখন জানিতে পাবিলে এক জন যুবতী তোমার পশ্চাতে 
আফ্িতেছে । এখন যুবতী কামিনী দর্শনে তোমার প্রবৃত্তি 

রি সাল অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, পুনরায় ততপ্রতি দৃষ্টিপাত 
স্বাধীন অবস্থার করিতে তোমাকে পবামর্শ দিতে লাগিল। তখন, তোমার 
আদেশ-এই ম্বাধী- হৃদর, উহা! সঙ্গত কি অসঙ্ত, অবধারণ করিয়া দেখিতে 
নতারঅপস্যবহাীরের 

জন) আজব দামী জ্ঞানের সাহায্যে বিচারে প্রবৃত্ত হইল। বিচারে কোন 
ভয় ব৷ বিপদ্পাঁতের আশঙ্কা দেখিতে না৷ পাইলে এবং উহা 

সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে হন্র় তোমার চক্ষুকে তগ্প্রতি দর্শনের জন্য 
৮ 
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টি হি 
আদেশ করিবে | এস্থলে ইহা মনে রাখ__প্রবৃহি, যেকোন পরামর্শ হৃদয়ের ' 

সন্ভুখে উপস্থিত করিবে, তাহাই যে হৃদয় গ্রহণ করিবে, তাহা! নহে; বরং 

কখন কথন *প্রবৃণ্ডির পরামর্শ শ্রবণ পূর্বক বিচারান্তে উহা! না করিবার 
আদেশ দিয়া থাকে। প্রবৃত্তির পরামর্শ শ্রবণ পূর্বক উহা! পালন করিতে বা 
অগ্রাহ্য করিতে কর্দেপ্ডিয়ের প্রতি হুদর যে আ'দশ করে, তাহাকে হৃদয়ের 

আদেশ বলে এবং তদ্রূপ স্থলে প্রবৃত্তির পরামর্শকে তৃতীয় প্রকারের 
মধ্যে ধর! বায়। পূর্নোক্ত উদাহরণ স্থলে, প্রবৃত্তি সেই কামিনীর প্রতি 

পুনর্শনের পরামশ দিলে হৃদয় তাহা গ্রহণ করিবে কি 

অগ্রাহ্য করিবে নির্ণয়ার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হয়। সেই সময়ে টা টির 
“জ্ঞান” আসিয়া যদি হৃদয়ের সম্মূখে আল্লার ভয় লোক-লজ্জা নি'দ্দশ সত্বেও বৃ. 

স্বাপন করিতে পারে, তবে হৃদয় ততপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে টার? টি 

ক্ষান্ত থাকে; তর্দরূপ প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত না হইলে আ দেশ এই 
প্রবৃন্তির প্ররোচনায় হৃদয় সহজে পরিচালিত হইয়। চক্ষুকে পক্ষণাতের জন 

মানব দান্ী 
দর্শন করিতে অন্তমতি করে; চক্ষুও তদনুসারে দর্শন 

করিয়া লর। প্রবৃত্তির পরামর্শ পাইয়া এস্থলে হৃদয়ের যে অবস্থা হয়, তাহ 
চতুর্থ প্রকারের অস্তগত। এই শেষোক্ত ছুই প্রকার অবস্থার জন্য মানব 

দায়ী, কেননা তত তত স্থানে মানবের স্বাধীনতা আছে; কিন্তু পূর্বোক্ত ঘই 

প্রকারের উপর মানবের শ্বাধীনতা নাই বলিয়া সে দারী নহে। মহাপ্রভু 
'বলিতেছেন__ 

পে রান চু ০ পি পট ৪৪০০৩ 

৮$ ২৮5 31 ৮081৮5৮৫659 

“আল্লা কোন প্রাণীকে তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত তকৃলীফ (কষ্ট) দেন না ।৮৮ 

(৩পারা। সুরাবকর। শেষ রোকু।) 

মহাস্সা ওছমান এবনে মজউন, একদা মহাপুরুষ হজরত রন্থুল ঠা? 

এর সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয় হৃদয়ের যে সকল ভাব ব্যক করিয়। বলিয়াঁ- 

ছিলেন, তাহ! প্রবৃত্তির বিফল পরামর্শ। তিনি নিবেদন করিয়াছিলেন-__ 
“হে রস্থলুল্লা ! স্ত্রীসম্তোগের কামনা! লোপ করিবাৰ জনা আমার মন আমাকে 
অগুকোশ ছিন্ন করিতে বলে ।” হজরৎ বলিয়াছিলেন__-“তাহা করিও না? 
রোজ। রাখার 'অত্যাস আমার ওম্মতের পক্ষে মুফ-ছেদের তুলা ।” তিনি 

'পুনরাধ নিবেদন" করিলেন__“হে রন্ুলুল্লা ! আমার মন আমাকে পত্রী পরিত্যাগ 
৬৩ 
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£ি উই 
করিতে বলে।” হজরং বলিলেন_-“সাধা পক্ষে তাহা করিও না। সন্ত্রীক 
অবস্থার সংসারে থাকি] কর্বব্য কাজ করা আমার সোল্নং (ধর )।” তিনি 

পুনরার নিবেদন করি:লন-'হে রঙুলুল। ৷ সন্যাসীদিগের ন্যায় লোকালয় 
পরিত্যাগ করতঃ জঙ্গলে যাইতে আমার মন চায়।” হজরং বাঁললেন-_ 

“তাহ! করি? না। হজ ও জেহাদের জন্য গৃতত্যাগ করিলে আমার ওমসতের 

পক্ষে সন্নযাসীগণের বনবাসের ফল পারা যাঘ।” তিনি পুনরায় নিবেদন 

করিলেন--“আনার মনে আমাকে মাংসাহারে নিঘধ করে|” হজরং বলি- 

লেন “তদরূপ করিও না। দেখ, মামি মাংস ভাল বাসিগ) থাকি ; করুণাময় 

আমাকে মাংস খাইতে দিলে গরম আদরের সহিত ভোজন করি, আর ন৷ 

দিলে সন্ত থাকি । আমি বদি বরাবর মাংস চাঙ্তাম, তবে তিনিও দিতেন ।% 

যাহ হউক, এই প্রকার ঘে সকল ইন্ছ| উক্ত মহাগ্ার মন উদর হইয়া 

ছিল, তাহ] প্রণু্দির বিফল পরামর্শ বই আব কিছুই নহে । উহার জন্য 

মানবকে দাদী হইতে হইবে না, কেননা 'প্রবুন্ির পবামপ মাত্র ছিল; তদন্ত- 

সারে কার্য করি.ত শ্রদর উ'ম্ুক হণ নাই 3 তদভিমন অন্য তই প্রকার অবস্থার 

জন্য মানব দাণী। তন্মধো একট হ্ৃদসের স্বাণান অনস্থার আদেশ । 

সেই স্বাধীনতার অপবাবহার করিঘা কার্ধ্য করিলে মানব দারী হম। অন্য 

অবস্থাটা প্রবৃত্তির দিকে হাদয়ের পক্ষপাত। প্রবৃত্তি যে কার্যে আনন্দ 

পায়, তাহা করিতে হদয্নকে পরাণ দে়। আর বুদ্ধি অন্য দিক হইতে 

হৃদর'ক জ্ঞানের আলোক দেখাইয়| কর্বাক হবোর উপদেশ দেয় । দয় 

কিন্ত জন্মাবধি প্রতু্বির সঙ্গে 'একত্র বাস করার দরুণ সহজেই তাহার দিকে 

কিছু ঝ,কিয়া। পড়ে এনং তাহার ন্তুরোধ রগণ করিতে সহজেই প্রস্থত হয। 

ইহাতে পক্ষপাঁত কর! হয় আর পূর্বটাতে স্বাধীনতার অপব্যবহার হয়। 
এ উছয় স্থলে মাঁননকে দাবী হইতে হইবে। 

“অন্যায় কার্ধা করিলে বা দৃঢ় সঙ্কল্প করিলে মানব দায়ী 
হয় _এই কথার অর্থ। “ঘাঁনব দাঁরী হয়” এই কথার নর্থ বুঝিয়া 
লও- অন্যায় কার্য. করিলে বা করিবার দুঢ় সঙ্কল্প করিলে মহাপ্রভু তাহার 

উপর ক্রুদ্ধ হইয়। শাস্তি দিবেন বা প্রহার করিবেন, একথা বুঝিও না। 
বিশ্বপতি মহাপ্রভু নির্বিকার, প্রশাসক এবং করুণাময়; তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া 

কাহাকেও শান্তি দেন না। ক্রোধের কথ! কি? তিনি করুণাদি গুণে যেরূপ 

পরিপূর্ণ আছেন, তাহার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না--পরিবর্তন' হইতে তিনি 
২৬৪ নির্খ,ক্ত 
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নির্ঘক্ক ও পবিত্র! তবে তিনি যে মহা কৌশলে 'মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন 

সেই কৌশলে "মানবের কার্ধ্যফল্প' ও “আস্তরিক-অভিলাষের-প্রভাব” অবিলদ্ষে 
আত্মার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় *পন্বিবন্ন, ঘটাইয়া দেয়। অন্যায় 
কার্য করিলে ব করিবার অটল অভিলাষ করিলে হৃদয়ের মধ গ্রমন 
অবস্থা বা ভাব জন্মাইয়। দেয় যে, তঞ্জন্য আল্লা হইতে হৃদয় দুরবর্থী হইয়া 
পড়ে; ইহাই মানবের পক্ষে ঢৃর্ভীগ্য । ইতিপূর্তবে একবার বলা হইয়াঞ্জে 
যে, “িদয়ের মুখ সংসার ভইতে ফিরাইয়া লইয়। আল্লার দিকে স্থাপন করিতে 
পারিলে সৌভাগ্য হস্তগত হর। পপ্রবৃ্ি” ও “দন্বদ্ধণ হৃদয়ের মুখ । 
সংসারের-সহিত-সদ্ন্ধ-আঁছে-এমন-পদার্থের-প্রতি 'মভিলাঁষ করিলে বাস্তবিক 
পক্ষে স্ংসারের সহিতই সম্বন্ধ ঘটে। তাহাতে এই ফল হয় যে, ৰাহা € আল্লা) 
লাভ করা প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা হইতে (আল্ল! হইতে) দৃরবর্তী হইয়! 
পাঁডতে হয়। যাহা হউক, সংক্ষেপ কথা এই যে, প্দারী বা আবঈ১ শবের 
অপ» সংসারের সহিত আসক্ত হইয়া পড়া; এবং “বিতারিত বা দুরবর্ধী, 
শনোর অর্থ, আল্লা ও পত্রকাল ভুলিয়া যাওয়া । এই দ্দারী হওয়া ও 
বিভাচিত ভওয়া” কার্য, “হৃদয় দ্বারা” “হৃদয় হইতে” এবং “হৃদয়ের মধ্য'ই 
ঘটিয়া থাকে ; মানবের এ্রবাদতে (সৎকান্যে ) পরিতুষ্ট হইয়া বা ভাহার পাপে 
দ্ধ হইগা কেহ তাহাকে প্রতিফল দিতে মাঁসে না! তবে সর্ব সাধারণ 
লোকের! ম্বন্ব বুদ্ধি অনুসাবে বুঝিতে পারিবে বলিখ! পাঁপ করিলে শাস্তি 
ও পুণ্য কাপে, পুরক্কার পাওয়। বার, এইরূপ বলা হইয়াছে । 

আন্তরিক অনিলাষের প্রকার ভেদে মানবাস্মার মঙ্গল 
থা অশঙন-যাহার! জদষের এই গুপ্ত র5সা বুঝিতে পারিধাঁছে, তাহার। 
এই কথা সুন্দর মতজানে যে, আস্তরিক-মভিলাশের-প্রকার-ভেদে মানবা গার 
মঙ্গল বা অম্জণ উৎপন্ন হর। এসগন্ধে উৎকৃষ্ট প্রনাণ এই যে, মহাপুরুষ 
হজরৎ রম্ল [টি বলিরাছেন-_-ণ্ই ব্যক্তি জন্ম শস্ম লইয়া পরস্পর 
যুদ্ধ করিতে লাগিল ; ইতি মধ্যে এক ব্যক্তি মারা পচিল। সে স্তকলেঢই 
জনই দোঁজধে বাইবে |” ইহা শুনিয়া ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিগঁছিলেন__ 
“হে রন্ুলুল্লা ! নিত ব্যক্তি কেন দৌজখে যাইবে? তদুনধরে তিনি বলিয়া- 

ছিলেন, বিপন্গকে হত্যা করিবার প্রবল ই উ্য়েরই সর্মান ছিল; 
স্বষেগ পাইলে হত্যাঁও করিত; কিন্তু এক জন মুযোগ পাঁর নাই বলিগা 
নিহত হইণাছে।/ অপর প্রমাণ এই সে, কোন ধনী লোক ধন্ম-বিধান 
খ৪ / ২১(। « 
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লজ্ঘন পূর্ধ্বক অন্যায় ভাবে অপব্যয় করিতেছে দেখিয়! যদি এক জন দরিদ্র 
লোক মনে মনে এরূপ ধুম ধামের সহিত ব্যয় করিবার ইচ্ছা করে, তবে ' 
উভয়ে সমান পাপী হুইবে। পূর্বোক্ত নিহত ব্যঞ্চি এবং এই নিধন লোকের 
পাপ কেবল আন্তরিক ইচ্ছার জন্যই হইবে । কোন ব্যক্তি অন্ধকারে এক 
জন রমণী পাইয়! পরনারী জ্ঞানে সম্ভোগ করিবার পর জানিতে পারিল 
যে, সে পরনারী নহে-__নিজেরই বিবাহিতা পত্রী; তথাপি সে বাক্তি পাপী 

হইবে। এইরূপ কোন ব্যক্তির ওজু ভঙ্গ হইয়াছে, অথচ সে তাহ টের 
পায় নাই; প্বরং ওছু অগগত আছে বলির! তাহার মনে প্রবল বিশ্বাস রহিয়াছে, 
এমন অবস্থায় নমাজ পডিলে সে ব্যক্তি নমাজের পুণ্য পাইবে । অপর পক্ষে, 

যাহার ওহু বাস্তবিক পক্ষে ভাঙ্গে নাই, অথচ ভ্রম ক্রমে মনে প্রবল বিশ্বাস 

করিতেছে যে, তাহার ওজু নাই, সে ব্যক্তি যদি এঁ অবস্থায় নমাজ পড়ে 

এবং নমাজ অস্তে ওজু আছে বলিয়া ম্মরণও হয় তথাপি পাপী হইবে। 
এ সমস্ত পরিবর্তন হৃদয়ের অবস্থা হইতে ঘটে। আবার দেখ, কোন ব্যাজ 

পাঁপ কাধ্য করিবার অভিলাষ করিবার পর, আল্লার ভয়ে উহা হইতে ক্ষান্ত 

থাকিলে তাহার ভাগ্যে পুণ্য লিপিবদ্ধ হয়। এ সম্বন্ধে হদীচ শরীফে উক্ত 

হইয়াছে যে,_-প্রবৃন্তি যাহ! চায়, মানব-হৃদয়ে তদনুযায়ী অভিলাষ উৎপন্ন 

হয়, কিন্ত প্রবৃত্তি যে কার্য করি:ত হৃদয়কে উপদেশ দেয়, ভাহার বিপরীত 

কার্য করাকে তপস্যা বা প্রবৃতি-নিগ্রহ বলে। হৃদয়কে মলিন করিতে 

অভিলাষের যে পরিমাণ ক্ষমতা! আছে, উহাকে উজ্জল করিতে তপস্যা বা 
প্রবৃঙি-নিপ্রহের তদপেক্ষা অধিকতর বল আছে।” মানুষের তাগ্যে পুণ্য 

মানুষের তাঁগে লেখার অর্থ, তাহার হৃদয়ের হিত-পরিবর্তন অর্থাৎ উজ্জল 
পাপও্ত পুণ্য লিখার সুস্পষ্ট ও শ্রস্থ করা এবং পাপ লিপিবদ্ধ হইবার অর্থ, 

০0 তাহার হৃদয়ের ক্ষতি হওয়া অরাঁৎ মলিন, ক্ষত-বিন্গ ত 

ও পীড়িত হওয়া । উক্ত হদীছের চুম্বক মন্ম এই যে, মানবাত্মাকে প্রবৃত্তি 
যে পরিমাণ মলিন, ক্ষত বিক্ষত, পীডিত ব! দর্বল করে, প্রবৃনির বিরু কাচরণ 

করিলে আত্ম পূর্ববাপেক্ষা তত উজ্জল, সুস্পষ্ট, সুস্থ ও সবল হয়। পুনরায় 

দেখ, কোন ব্যঞ্চি পাপ কাধ্যের অভিলাষ করিরা, অক্ষমত! বশত: তদ্রূপ 

কাব্য করিয়া! উঠিতে না পারিলে “অভিলাষে” তাহার হৃদয়ে যে পরিমাণ ক্ষতি 
করে, কায-সম্পন্ন-না-হওয়ার-ক্ষোভে সে ক্তির সংশোধন হইতে পারে না; 

ফুল কথা, অতিলাষোতৎপন্ন সেই মলিনতা যাহা আত্মার উপর পডে, তাহা 
৭ ২৬৬ পু 
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আর দূর হয় না বলিয়া মানব দারী হয়। এই কারণে পূর্বোক্ত ঘণ্বযুদ্ধে হত 
ব্যক্তি, বলের-অল্পতা-বশতঃ, প্রতিপক্ষকে হত্যা করিতে না পারি নিজে মাঝ! 

পছিলেও পাপী হইবে। 

সহ্কল্পের ধরণে মানবের অনুষ্ঠিত কার্ধযফলের পরিবর্তন-_ 
পাঁঠক ! জানিরা রাখ, মানবের অনুষ্ঠিত কাধ্য তিন প্রকার ; যথা ;_(১) পাপ-- 

ক্ষতিকর। (২) পুণ্য হিতকর। (৩) মোবাহ _ক্ষতিকরও নহে, হিতকরও 

নহে। মানবের এই ত্রিবিধ কার্ব্যাহুষ্ঠানের ফল কখনও সঙ্কল্লের ধরণে পরি- 

বর্তন হয় কি না তৎসম্বন্ধে নিয়ে পৃথক পৃথক আলোচন! করা হইয়াছে । 
প্রথম-_পাপানুষ্ঠানের ফল-__সদুদ্দেশ্যে হইলেও পুণ্য জনক হয় না। 

মহাপুরুষ হজরৎ রম্ুল টি চিনির 
তে নি পাটি পি 
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“বাস্তবিক অন্থঠান কাধ্য, সক্কল্নই হইয়া থাফে। (টীঃ ৬২৯) এই বাক্যের 
অর্থ যদি কেহ এইরূপ কর যে, পাপ কার্দ্যও সছদ্দেশোর ফলে পুণা কার্যে 

পরিবিত হয়, তবে মচা ভুল করা হইবে। পাঁপ কার্ধ্য এমনই এক জঘন্য 

পদার্থ যে, সাধু সঙ্কল্প উহার উপর কোন হিত-পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না, 
অধিকন্ত মন্দ অতিপ্রায়ে পাপ কার্য করিলে তাহা আরও অধিকতর জন্য 

হইয়। থাকে । এক জনের মনস্তষ্টির জন্য অপরের নিন্দা করিয়া, অথবা 

মছজেদ মাদ্রাসা ব! পুষ্করিণী আদি প্রস্তত বাসনায় ধনাপহরণ করিত, যদি কেহ 

আশ! করে যে, তাহাতে তাহার পুণ্য হইবে, তবে বড় ভূল করা হইবে। 

সে ব্যক্তি জানে ন! যে, সৎকার্ষা করিবার মানসে মন্দ কাঁজ কর! একটী গুরুতর 

পাঁপ! ষন্দ কাজকে গহিত বলিয়! জানিয়া শুনিয়া করা মহাপাপ । মন্দ 

কাধ্যকে, মন্দ বলিয়া! চিনিতে না পারিয়া৷ করিলেও পাপী হইতে হইবে। 

তাহার কারণ এই যে, *জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে “ফরজ” কায ।৮ 

চীক।--৩২৯। এই বাকা €ছইতে নেক অণ বার হয়। পুশ পুনঃ বগিবার সুবিধার 

জনা বাক)ক একটু সংক্ষেপ করিলে এগ্রূপ দীড়ার। যণা--““কার্ধা, ইচ্ছাতে হয়।"ঃ 

ইহাকে নিয়লিখিচ প্রক।রে সাজাষ্টলে কয়েক প্রকার অর্থ বাহির হুয়-- 

১। উচ্ছ। দ্বার কার্য হয়; ঘথ।--জল দ্বার) অগ্র নির্বাপিত হয়। 

২। কার্ষের আছি প্রবর্তক ইচ্ছা; যথা-_গুরুপাক দ্রব)। ভোজনে গ্রহণ কোগ হয়। 

গর ভেজনে অজীর্ণ, তেদ, বমনাদি শীড়।--ক্রমে গ্রহণী। 
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কর্তব্যাক ব্য চিনিবার জ্ঞান লাতে অবহেলা করিলে, সেই “ফরজ লঙ্ঘনে 

পাঁপী হইতে হয়। অধিকাংশ স্থলে মুর্খতার দোষে মানবের ক্ষতি হয় ॥ মহাত্মা 

সহল তসতরী বলিগাছেন__“মূর্থতা অপেক্ষা আর মহা-পাপ নাই; আবার 

নিজের অজ্ঞানতা চিনিতে ন পারা মূর্ঘতা অপেক্ষা গুরুতর পাপ। “আদি 

জানি না” ইহা বে পর্যন্ত না বুঝা যার, ততক্ষণ কেহই জানিতে চেষ্টা ক€র না। 

নুতরাং "জ্ঞানের অভাব” টের ন| পাঁওরা সৌভাগ্যের পথে এক মহা প্রতিবন্ধক ! 

যে সকল লোক, বিচারক পদে নিযুক্ হইরা, কিছ! ওরাকৃফ সম্পত্তির 

কর্তা হইয়া অথবা পিতৃ মাতৃহীন ধনী সন্তানের ধনরক্ষকের ভার লইয়া, বন্ছ 

হয অর্থেপাঁজ্জনে ধুমধামের সহিত সংসার চালাইতে বাসন! 

পাপের চিহ্ন রাখে, এবং যাহারা তর্ক বিতকে জরী, হইবার বাসনায় 

দেখিলে শিক্ষা না বিদ্যা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তদ্জপ লোককে শিক্ষা 

দেওয়। ক ও ৭. দেওগা হারাম । এম্কুলে'শিক্ষক মহীশব যদি মনে করেন ফে, 

«আমি ধর্ম্বিদ্যা, সর্বত্র বিস্তার করিবার বাদনার শিক্ষা দান করিতেছি 

শিথার্থীগণ ষদি শিক্ষিত বিদ্যা, মন্দ কার্যে প্রয়োগ করির| উহার অপব্যবহার 

করে, তবে আমার কি? আমি সাধু উদ্দেশ্যের কল্যাণে পুণ্য পাইব” শিক্ষক 

মহাশয়ের একপ . বিবেচনা করা ভুল । যাহারা দন্্যতা করিয়া নিরীহ পথিকের 

যথাসর্বস্ব লুঠন করিতে চাব, তাহাদের হস্তে তল্ওয়ার বিতরণ করতঃ এবং 

মদ্য-প্রস্তত-কারীদিগের হস্তে দ্রাক্ষ] দান পূর্বক যদি কেহ মনে করে যে-_-আমি 

দানের উদ্দেশ্যে উহা! বিতরণ করিতেছি ; মস্থাপ্রতু দাতাফে বড় ভাল বাসেন ॥ 

সাধু উদ্দেশ্যে দান করিয়া আমি কেন পুণ্য পাইব না? তবে উদ্ত শিক্ষক ও 

এই দাতা তুল্য রূপে দায়ী হইবে। তল্ওয়ার ধারী ব্যঞ্চি দন্যুতা করিয়া 

পথিকের যথাসর্ধবন্ব কাডিয়া লইবে, ইহী বুঝিতে পারিলে তাহার হস্ত হইতে 

তল্ওয়ার কাড়িয়া লওয়া কর্তব্য । তাহা না করিয়া আর এক খানি তলওয়ার 

দিয়। তাহাকে অধিকতর বলবান করিয়া দেওয়া কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? 
পেপে 

৩। বাঁধ। ঘ্টাইণার জনা যগুলি কারণবাঠ্েতু আছ, তন্মধো ইচ্ছ! সর্ববল্ধান 

হযখা-রদ্বন আগ্রতত হর়। অগ্রি প্রধান তদ্বাতীত পাত্র, জল, চুল ই্যাদি বহু 'ছাট 

বড় কারণ আছ। 

৪ । হচছা! যেঘম, কায শেমন ; অর্থাৎ উচ্ছ। সংধূ ওটলে কারা লাধু, অসাধু ৪ইলে 

আনাধু, সবল চইলে বলধান, ছুর্বিল হইলে নিত্তেজ , বথ।-_যেমন বাপ, তেমনহ নস্টে!।”" 

৫1 ইচ্ছা] কার়লে কার্ধের কললাভ হয়, কাধ ঘটুক আর না ঘচুক। 

৬৮ 



সঙ্কল্প--একক ও প্রকৃত ] ১৫০৯ গল্টিতান্প পুত্ম্যত, 
মা, 

পূর্ব কালের জ্ঞানী লোকেরা, পাপী আলেমের ক্ষন্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 

আল্লার স্থানে আশ্রয় চাহিতেন। তাহারা শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে পাপের চিহ্ন 

দেখিতে পাইলে শিক্ষা না দিয়া দূর করিয়া দিতেন । মহাম্মা ইমাম আহ মদ 

হাম্বেল ছাচ্েব এক জন পুরাতন ছাত্রকে অতি সামান্য কারণে বাহির করিয়। 

দিয়াছিলেন । সেই ছাত্র, নিজ গৃহের দেওয়ালের বাহির পৃষ্ঠে, কাটিত-তণ- 

মিশ্রিত মুত্তিকা দ্বারা লেপ দিরাছিল। তাহাতে দেওরালটী সামান্য অঙ্গুলী 

তুল্য পুরু হইয়াছিল। ইমাম ছাহেব বলিয়াছিলেন-_“দেওয়ালে লেপ দিয়া 
তুমি মুসলমান লোকের যাঁতায়াতের রাস্তার পরিসর এক অস্ুলী কমাইয়া 
দিয়াছঃ অতএব চলিয়৷ যাও তোমাকে শিক্ষা দেওয়া উচিৎ নহে ।” যাহা! 

হউক, প্রস্তাবিত কথার মীমাংসা এই যে, সাধু উদ্দেশ্য রাখিয়া! পাপ কাধ্য 
করিলে তাহা কখনই পুণ্য কার্ধ্য হইতে পারে না । ফোর্আন ও হদীছ 
শরীফে যে যে কার্য করিবার উপদেশ আছে, তাহাই পুণা কার্ধ্য | 

দ্বিতীয়-__সদনুষ্ঠানের ফল-_ সদুদ্দেশ্যবিহীন হইলে নিক্ষল 
এবং জদ্রন্দেশ্যযুক্ত হইলে পুণ্যবর্ধক। দ্দিতীয় শ্রেণীর অন্ুঠানকে 
পুণা কার্য বলে। সংকাধ্যের উপর, সাধু উদ্দেশ ছুই প্রকার ক্রিয়া 
করে? প্রথম--কাঁধ্যটী সৎ হইলেও বিনা-সাধ-উদ্দেশো করিলে উহা! নি্ষল 

হয়, অর্থাৎ সাধু উদ্দেশ্য মনে না' রাখিয়া সৎকার্ধ্য করিলেও তাহা সৎকার্ণ্য 

বলিয়া গণ্য হয় না। সাধু উদ্দেশ্যই কর্শকে সৎ করিয়া দেয় (চীঃ ৩৩*) 

উহাই সংকার্য্যের প্রাণ। দ্বিতীয়__কোন এক সংকার্যের মধো যত অধিক 
সাধু উদ্দেশ্য প্রবিষ্ট থাঁকে, পুণ্য ততগুণ বঠিত হযব। 

“নীয়ৎ কি ভাবে ফেমন কবিয়া কবিলে অধিক পুণা পাওয়া যায়, 

সেই কৌশল যে ব্যক্তি শিক্ষা করিরাছে, সেই ব্যক্তি, এক কার্য্যে দশ 
প্রকার সাধু উদ্দেশ্য স্থজন পূর্বক, উহাকে দশ প্রকার সংকাধ্যে পরিণত 

করিতে পারে । মনে কর, মছজেদের মধো কিছুক্ষণ অবস্থিতি করা একটী 

উত্তম কার্ধা ; ইহার মধ্যে কত প্রকার সাধু উদ্দেশ্য সমা'বশ সছাজেদে অবসি 
করা যাইতে পারে তাহা এক বার মনে করিয়া বুঝ বস প্রকার সাধু 
প্রথম উদ্দেশ্য আল্লার দর্শন প্রাঞ্তির আশ! । মছজেদ ০০ 
আল্লার ঘর; মহাপুরুষ হজরৎ রন্দুল শা বলিরছেন-_--যে ব্যক্তি 

 টীকা--৩৩-। কঠিন-শীতে অগ্নি প্রন্মলন-কাধো ও ছুভিক্ষ-ঝালে--ভোগ-বস্ত -প্তযত- 

কারে “ছআর্তজনেজ দুঃখলঘণ উদ্ছেশ্য' মনে রাখিলে উহ] সৎকাধ্ায হর কিন্ত পফঙ, 
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| টি উই 
মছজেদে যায়, সে আল্লাকে দর্শন করিতে যায়।” যে ব্যক্তি কাহারও 

দর্শন লাভে যাঁর, পর্শনীর ব্কির প্রতি ভক্তি জন্মাইয়া লওয়া তাহার 

উচিত। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য_ পরবর্তী নমাজ পডিবার আশ! কর । হ্দীছ 

শরীফে উক্ত হইয়াছে যে,_“নমাজের প্রতীক্ষার বসিয়া থাকিলে, নমাজে 

নিমগ্র-থাকিবার-তুল্য মঙ্গল পাওয়া যার |” তৃতীয় উদ্দেশ্য__মছজেদে অব- 

স্থান ছার চক্ষু, কণ, জিহবা হস্ত পদ প্রন্টতি বর্শেন্ত্রীরগুলিকে অন্যায় 

ও নিরর্ণক কাধ্য হইতে ক্ষা্জ রাখা । ইহা এক প্রকার রোজা। হদীছ 

শ্ররীফে উক্ত হইয়াছে যে, মহাপুরুষ হজরং বস্থুল প্রা বলিগ্গছেন-__ 
“আমার ধশ্মমতাবলম্বী মুছলমাঁনগণের মছজেদে অবস্থান, অন্য ধন্মাবলখী 

লন্ন্যাদীগণের বনবাসের তুল্য ।৮ চতুর্থ প্রকার উদ্দেশ্য_সংসারের সম্পর্ক 
ও কাজ কাম হুইতে মন তুলির লইয়া আল্লার উপর স্থাপন করতঃ 

তাঁভার স্মরণে ও ধ্যান ধারণায় মগ্র রাখা । পঞ্চম উদ্দেশ্য লোকের বাদ 

প্রতিবাদ ও ঝগড। ব্চসা হইতে আম্মরক্ষা করা। ষষ্ঠ উদ্দেশ্য-_মছজেদের 

মধ্যে অপ্রিয় কার্ধ্য দেখিলে নিষেধ করিব, উত্তম কাধ্য দেখিলে উৎসাহ 

দিব এবং যে ব্যক্ষি নমাজের অনুষ্ঠিত ক্রিরাগুলি উত্তম রূপে জানে না 

তাহাকে আদরের সহিত শিক্ষা দিব এই আশ| করা। সম্তম উদ্দেশ্য 

মছজেদে ধাশ্মিক লোকের দর্শন পাইবার ও তাহাদের সহিত নুন্ধুত্ব স্থাপন 

করিবার আশ! করা । কেননা মছজেদ ধার্সিক লোকের শান্তির স্থান । 

অষ্টম উদ্দেশ্য-£আল্লার ঘরে পাপ কাধ্য করিতে তয় জন্মিবে এবং পাপ 

চিন্তা করিতে লজ্জা আসিবে সুতরাং মছজেদে অবস্থান করিলে পাপ কার্দ্য 

ও পাপ চিন্তা খঠিবে না এই আশায় মছজেদের আশ্রয় লওয়া। প্রিয় 

পাঠক! ভাবিয়| দেখ, মছজেদের মধো কিছুক্ষণ বাস একটা সামান্য ধরণের 

উন্ধম কার্ধ্য ; ইহার মধ্যে উক্ত প্রকার বহু সাধু উদ্দেশ্য স্থাপন করা যায়। 

শ্রইরূপ প্রত্যেক কার্ষ্যেই বহু সংধ্যক সাধু উদ্দেশ্য যোগ করা যায় 

এবং ষে ব্যক্তি এক কাধ্যে ষত অধিক সাধু উদ্দেশ্য স্থাপন করিতে পারে, 

সে তাহা হইতে ততগুখ পুণ্য লাভ করে। 

তৃতীয়_নিষ্পীপ-নিষ্পুপ্যের ফল-_সছুন্দেশ্যে হইলে পুণ্য প্রদ, 

অসগুউদ্দেশ্যে হইলে পাপ জনক এবং বিনাউদ্দেশ্যে হইলে 

কনদরে শুদ্ধ কাটে আগ লাগাইমা দিয়া আদিলে সা প্রান্তর মধ্যে ২।১* দেগ অনল পাক করিয়। 

ফেলি, আদিলে পুশ) ঝার্ধা হয় না, বরং অপচরুকরা-ছেতু পাপ কাধ্য বলির। গণ্য হয়। | 

«২৭৩ 
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£৮ উ 
পণুশ্রম__গঠার শ্রেণীর অনুষ্ঠানকে ০ (১০ মোবাহ. অর্থাৎ নিদ্দোষ ঝার্য্য 

বলে। যে ক।ঘ্য পাপও নাই, পুণ্যও পাহ, সেহ কাধ্য এই এ্রেণীর 

অন্তত । পশুর ন্যায় অন্যমনগ্ক ভাবে এহ আশ্রেণার কাধা করা কোন 

মানবের উচিত নহে। চিন্ত| পূর্বক সাধু উদ্দেশ্যের সহিত এই শ্রেণীর 
“নিষ্পাপ-নিষ্পণ্য কার্ধ্য” করিতে পারিলে ইহা হইতেও বহু পুণ্য পাওয়া 
যার; এমন অবস্থায় পশুর ন্যা অন্যমনকফ ভাবে জাবন যাপন করা মানবের 

পক্ষে বিষম ক্ষতির কথা । মানবের প্রত্যেক গতি, স্থিতি বা অজচেষ্টার 

কারণ জিজ্ঞাসা কর! হইবে এবং নিদ্দোষ কাঠগ্যেরও হিসাব লওয়া হইবে ; 

যদি মন্দ উত্দেশ্যে বা ঞুমংলবে কর! হয়, তবে তজ্জন্য শান্তি দেওয়৷ হইবে 

এবং সাধু উদ্দেশ্যে সম্পাদন কারলে পুণ্য দেওর! হহবে, কিন্ত কোনই উদ্দেশ্য 

না রাখিন। পণ্ডর ন্যায় অন্যমনঞ্ ভাবে করিলে অমূল্য পরমাধুর যে অংশ 

সেই কাগ্যে ব্যর হয়, তাহা বৃথা অপচ% করা হগ। সাধু আঁভপ্রায়ে এই 

শ্রেণার কাধ্য করিলে পুণ্য পাওয়া যা4 এবং তাহাতে লাভ হয়। এইজন্য 

মহাপ্রভু আল্লা বলিতেছেন 

পন 

৮45 ০7) | ০০ ১০৮৭ ১০ ১5 

“ছুনিরা হইতে লভ্যাংশ লইতে তুলিও না” (২০ পারা। হুর! কাছাছ। 

৮ রৌচ।) সংসার সর্বদাই সরিরা বাইতেছে; যাহা চলিয়া যাইবে তাহার 

সঙ্গে পুনরায় আর দেখা হইবে না। অতএব বন্তমান সময়ে যত গার 

লাভের অংশ তুলি লও। লাভ ও ক্ষতি চিরকাল সঙ্গে থাকিবে। মহাপুরুষ 

হজরত রূস্থুল (টি বলিরাছেন_-“সংসা-রর প্রত্যেক কাণ্যের জন্য মানুষকে; 
এইরূপ জিজ্ঞাসা কর! হইবে যে “তুমি হহ। কেন করিয়াছ ? নিতান্ত" 

তুচ্ছ কাধ্যের কারণও জিজ্ঞাসা করা হইবে; যথা চক্ষে কেন “সোরম।” 

দিরাছিলে ? মাটার ঢেলাটী কেন হাতে তুলিণা লইএাছিলে? অবশ্য শিক্ষগী্, 

তোমার ভ্রাতার বস্্ কেন স্পশ করিগাখিলে ?” যাহা বরের এক০-- 

হউক, নিদ্দোষ কাধ্যের মধ্যে কি প্রকারে সাধু সঙ্কল্প ্ রঃ রা রা 

স্থাপন করিতে হয়, তাহাও শিক্ষা কর! প্রত্যেক নর শ্বা পে র শিশ্ষ 

নারীর কর্তব্য । কাধ্যকালে ম.নর মধ্যে সাধু উদ্দেশ্য স্থাপনের কৌশহ 
শিক্ষা কর! একট শ্রেষ্ঠ (এল্ম) জ্ঞান। 

২৭১ 
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শিঞপোষ কাধ্য, “নীয়তের' দোষে কেমন জঘনা পাপে পরিণত হয়, 

এবং তাহাই আবার সাধু নীরতের গ্ণে কি প্রকার উংকৃষ্ট পুণ্য দেয়, 

সুগন্ধি +4,1বের. একটী দৃষ্টান্ত দারা বুঝাইরা দেওয়া যাইতেছে । সুগন্ধি 
উদ্দেশ বণনা প্রবা ব্যবহার করি কেহ স্বীয় ধরগর্ধ্যর গৌরব দেখাইতে 

সৎ ধবং *“ৎ পারে অথবা শারীরিক পরিষার পরিচ্ছন্নতা ও সৌখিনতার 
পরিচয় দিতে পারে । কেহবা তদপেশ। জঘন্য অভিসন্ধি অর্থাৎ পর-নারীর 

মন হুলাইবার অভিপ্রায় মনে রাখিতে পারে । পন্ান্তরে সেই মুগন্ধি 

দ্রব্য বাবহারের সময়ে নিমলিখিত একার সাধু অভিপ্রারও মন পোষণ 

করিতে পারে । যথা--(১) আল্লার ঘর--মছজেদের সম্মান প্রদর্শনার্থ আমি 

এক সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিতেছি ।৮ (২) নিজ শরীরে খোশ.বা লাগাইলে 

পার্শবন্তী লোকের মন প্রফুল্ল করা হইবে। (৩) বনজ শরীরে ছর্গন্ধ 

থাকিলে পার্খববশ লোকের মনে অন্থখ ও কই জন্মিতে পার, খোশবো 

লাগাইলে তাহাদিগকে তদ্রূপ কষ্ট দেওয়া হইবে না । (৪) শরী'র ছুগন্ধ 

থাকিলে পার্শববপণী লোকের! নিন্দা করিয়া পাপ ভাগী হই;ত পারে; নিজ 

শরীরে খোশবো লাগাইলে তাহাদের নিন্দা জনিত সেই পাপের পথ বন্ধ 

কর। হইবে। (৫) খোশবো লাগাইলে মস্তিষ্ক পরিষ্কার ও বলবান হইবে 

সুতরাং আল্লার স্মরণ ও ধ্যান ধারণায় অধিক ক্ষণ নিমগ্ন থাকিব।র সুবিধা 

ঘাটবে ইত্যাদি । যাহাদের মনে পুণা উপাজ্জনের প্রবল ইচ্ছ] থাকে, কেবল 

তাহার! প্র“ত্যক কার্য্যে সাধু উদশ্য মনে জন্মাহয়৷ 
লইতে পারে । সা"! সঙ্কগের গুণে মানুযের মন ক্রমশঃ 

আল্লার নিকটবত্তী হইতে থাকে । পূর্ববকালের জ্ঞানী 

লোক আহার, বিচার স্ত্ী-সম্ভোগ, বাহ্যে যাওয়া প্রভৃতি সমস্ত কার্ষ্য 

সাধু উচ্ছেশো সমাপন কবতঃ সর্বদা পুণ্য উপাজ্জন করিরা গিয়া ছন। 

ক্্ী-সহবাস কালে নিম্লিখিত প্রকার অভিলাষ মনে 

টু না রর রে রাখিতে হয়; যথা সাধু সন্তান উৎপন্ন হইবে; হজরৎ 

রম্লের ওম্মৎ সংখয। বুদ্ধি পাইবে । তৎসঙ্গে পত্তীকে আরাম 

এবার এবং তাহাকে ও নিজকে পাপ হইতে রক্ষা করিবার ইস্থাঁও রাখিতে হয়। 

(১) মহাত্মা সুফিয়ান স্থরী ভ্রম ক্রমে এক দিন উল্টা পিরহান 

পরিধান করিয়াছিলেন, তদদৃষ্টে অনুচরবর্গ পিরহানট৷ সোজা করির দিবার 

শ্ানসে ীহাকে বাহু উরূত করিতে অঙগবোপ করিয়াছিল, কিন্ত, মহায্মা 
২৭২ ভাতা দর 

স!বধুলক্ক লে র 

শেষ পনিপতি 
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চর 
তাহাদের অগ্তরোধ বুক্ষা না করিঘ্বা বরং বাষ্জ। বগল সামটিয়া ধরিয়াছিলেন 
এবং বলিপ্নাছিলেন -“আমি আল্লার জন্য এ কাপড পরিয়াছি, পরে তাহারই 

জন্য সোজা করিয়া লইব।” (২) মহাত্মা জকরীয়া নবী *০ একদ। 

মদ্গুরি করিতে পিরাছিলেম ; ক্ষুধিত হইয়! যখন তোজনে উপবেশন করেন, 

তখন কয়েক জন লোক মাসিক তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। নবী মহোদয় 

তাভাদিগকে ভোজনে আঁহলান না করিষা নিজের মনে আহার সমাধা করিলেন । 

'নাহারান্তে কলিণািলেন_-“যে খাদ্য আমার নিকট ছিল, তাহা সমস্ত না 

থাইলে আমার ছারা পুরা পরিশ্রম হইত নাঁ। অল্প আহার করিলে আমি 

শীঘ্ব পরিশান্ত হইয়া পড়িতাম সুতরাং গৃহস্থের যে কাধ্য সম্পন্ন করিতে 

আমি বেতন লইখাঁফি, তাহা অপম্পন্ন রহিমা বাইত। বেতন লওয়াতে 

কাজ? সঘাপ করা আমার উপর “ফরজ” হইয়াছে । লৌ(ফিকতার অনুরোধে 

উহ! বিতর? করিতে গেল, সেই অতি কব্য ফরজ আমার দ্বারা সম্পর 

হইত না” (৩) মহাগ্জা সুফিণান এক দিন আহার করিতোছিলেন । 
ইতিমধ্যে এক ব্যপ্ি আসির। তথান উপস্থিত হইল । মহাঞ্ তাহাকে 

আগারে মঙ্গী হইতে অনুংরাধ না কারয়া নিজ মনে আহার সমাপ্তি কারলেন 

এবং পরিশেষে বলিলেন “করজ করিয়া এই খাদ্য সংগ্রহ করা হইগাছে, 

তদ্ধপ না হইলে তোমাকে আঙারে সঙ্গী হইতে অগরোধ কারতাম 1৮ (টীঃ ৩৩১) 

পরি শষে তিনি বালঠিলেন,-“আহা.রর জন্য কাহাকে অনুরোধ করির। 

আনিগ| আহার দান কালে যদি মনে ভার বোধ হ৭, তবে অঠরোধকারা 

কপচটী ও পাপা হইবে । সে স্তলে অঙ্ক বারি অন্নবরোধ সঙেও ন। খালে 

অঞরোধকারার এক ক্তি ( আপ্যািককপওত।-ডানিত ক্ষাত), কিন্ক খাহলে 

তাঙ্গার তিন ক্দতি; এক কপাঁা, চিতায় অ্ের জগত ভতায় আবশ্বামের কাজ। 

»ক।_-৩১১। |নঙাপ্ত কঠিন এ৬।বে পা গাড়লে করছি কারতে শান্ত্রোনষেধ আছে। 

শেখ মঙোদয় কঠিন ক্ষুধার দয় পাতদ হয়া পঠান্ত অভাবে কগজ। করত: আঠার 

সংগ্রহ করেন । করঞজ্জের অর্থে গৃহীত খাদ্য লেকিক্ভার আনিবোগে বিরণ কপ] গঠিন। 

কিজ হায়! আঁমবা] অপবাথ কারতে কর্পগ্ কারণ পাক এলং কণজেও আথে নিজের 

কৌলানা ও বডনানুষী দেখত] পাকি । বিবাদিকাষ। করের "৭ অপচয় কারন 

ক্স।সণা অ.ল।র অংগ ভচ] শাড়তচি ) সমাছব ধান লোকেবা উন্থাণ 'শ্রাতনিপান 

কবিতেে না বরং কোন কোন হলে প্রধান শাকের এক আতর কাধে। 

সাত দিদিছে । 
৩৫ ০৭৩ 
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ঠ হট 

কেননা, যে পদার্থ খাওয়ান হইল ভোক্তা! সে পদার্থের অবস্থা জানিলে 
কখনই খাইত ন1।” 

প্রকভত ও মৌখিক জন্কলের পার্থক্য__পাঠক ! জানিয়া লও, 
সরল লোকের! যখন শুনিতে পার যে, নির্দোষ কাজ ও নীরুতের গুণে 

পুণ্য প্রদান করে; তখন ত্াহার। হরতে| মুখে এমন কি অন্তরেও বলিতে 
পারে যে,- “আমি এ কাজ আল্লার জন্য করিতেছি” যথা__আল্লার জন্য 

বিবাহ করিতেছি; আল্লার জন্য ভোজন করিতেছি, জআ্াল্লার জন্য বিদ্য। 

শিক্ষা করি; আল্লার জন্যই ছুফীর “মজলেছে* বাইয়। থাকি, ইত্যাদি । 

এই প্রকার কথ! বলিয়। তাহার! বিবেচনা করে যে, মনে ও মুখে বলাতে 

আনাদের পাক্কা “নীরৎ হইল । কিন্ধ তাহ! প্রকৃত 'নীরৎ, নহে । কেননা 

তদ্ঞপ কথ প্রবৃত্তির উপদেশ ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রকৃত 'নীয়ৎ 
এমন এক আগুরিক প্ররল আকাজ্ষ। যে তাহ! প্রবৃত্তির বিনা-পরামর্শে 

অন্তরের মধ্যে আপনা আপনি উৎপন্ন হইয়া! মানুখকে দৃঢ় অধ্যবসায়ের 
সহিত কার্যে লাগাইয়া রাখে । উহা এক প্রকার “নিরবছিন্ন উত্তেজনা” ; 

মনকে সদ|] সর্বদা উত্তেজিত করিতে থাকে । মন সেই খোচানিতে অস্থির 

হইয়া! শরীরকে তদন্থসারে কাধ্য করিতে আদেশ করে । এই অবস্থা মনের 

মধ্যে সর্বদ| লগ থাকে না অথবা যখন তখন উৎপন্ন হয় না। কর্খের 

সঞ্চল্ল যখন সুম্প্ট ও বলখান হয়, এবং মনের সকল প্ররুদ্রি উপর প্রবল 
পরাক্রাপ্ত হইরা উঠে, তখনই মনকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে থোচাইতে ও উত্তেজন! 

করিতে থাকে । যে “নীয়ৎণ মনকে তদ্রূপ খোঁচাইতে ও উত্তেজনা! করিতে 

না পারে, তাহাকে মৌখিক 'নীয়ৎ' বলে। মৌখিক নীয়ৎ কি প্রকার 

বুঝিয়। লও । যাহার উদর পূর্ণ আছে, সেধদি বলে আমি "গ্ষধিত হইবার 
ইচ্ছা করিনাম” তবে এইরূপ সঙ্কল্প মৌখিক । ঘে ব্যন্ি কাহারও “ধার 
ধরে না” সেই নিকদবেগ লোক যদি বলে ৰে আমি অনুককে ভাল বাঙ্সিতেছি, 

তবে উহাও মৌখিক বরং অস্বা্াবিক কথা । এইরূপ যে ব্যক্তি কাম 

ভাবে উত্তেজিত হ্ইরা স্ত্রীসস্ভোগ করিতেছে, সে যদি বলে যে, আমি 

সন্তান কামনায় এ কায করিতেছি, তবে তাহার কথা মিছামিছী মৌখিক 

কথা হইবে। এইদ্সপ যে ব্যক্তি কাম প্রবুক্তি চরিতার্থ মানসে বিবাহ করে, 

সে ব্যঞ্রি যদি বলে শে, আমি রুলের ছোন্নং পালন বাসনায় পাণি- 

গ্রহণ করিতেছি, তবে ভাহার৪ মিছামিছী কথ! খরচ মাত্র । কেবল রক্ল 
৭৪ 
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৭ 
কথায় বা প্রবৃত্ির অভিলাষে প্রক্কত “নীয়ৎ' হৃদয়ে উদয় হয় না। গএথমে 
বিবাহ সঙ্থন্ধে ধম্ম-বিধানের উপর অতি উচ্চ ধরণের বলবান্ ঈমান বা বিশ্বাস 
জ্ঞান জন্মাইয়া লওয়া আবশ্যক । পরে সম্তানার্থ বিবাহ করিলে যেরূপ 
পুণ্য পাওয়৷ যাঁয়, তর্্বিষয়ে যে সকল হদীছ লিখিত আছে, তাহা বিশেষ 
মনোযোগের সহিত তলাইয়৷ বুঝ! উচিত। এই ছুই উপায় অবলম্বন করিলে 
বিবাহ জাত পুণ্য ও কল্যাণ পাইতে হৃদয় প্রবল প্রলুব্ধ হইয়া উঠে, এবং 
সেই প্রবল ইচ্ছা মানুষকে বিবাহ কাধ্যে প্রেরণ করে। তখন মুখে না 
বলিলেও সেই নীয়ৎ রম্থুলের ছোস্নৎ প্রতিপালন জন্য হইবে। এইন্ধপ 
আল্লার আদেশ পালনর প্রবল ইচ্ছায় যাহাঁকে নমাঁজে প্রবৃত্ত করে, তাহার 

'নীয়ৎ কেবল আল্লরি আদেশ পালনে ঘটে । তঙ্থয় মুখে নমাজের 'নীয়ৎ, 

বল। নিশ্রয়োজন। ইহা বুঝিবার জন্য ক্ষুধিত লোকের অবস্থার প্রতি মমো- 
যোগ দাও । যে ব্যক্তি উৎকট ক্ষুধার জালায় অস্থির হইয়া আহার করিতে 
বসিবে, ভাহার পক্ষে এ কথা মুখে বল! নিশ্রয়োজন যে, “ক্ষুধা নিবারণের 

জন্য আমি ভোঁজনে বসিতেছি।৮ কেননা সে যখন ক্ষুধিত, তথন তাহার 

অন্নাহার কেবল ক্ষুধা নিবারণের জন্যই হইয়৷ থাকে । 
প্রবৃত্তির আনন্দ ভোগেচ্ছ। ও পারলৌকিক মঙজলাশার শ্রকন্ 

আবির্ভীবে মানবের কর্তব্য__প্রবৃত্তি যে স্থলে আনন লোতে অন্ধ হইয়া 
হৃদরকে কোন কাঁধ্য করিত উত্তেজনা করিতে থাকে, তখন পারলৌকিক 

মন্গলাশা সেই হৃদয়কে উত্তেজনা করিতে অতি অল্লই শ্ুযোগ পায়। পাইলেও 

কার্ধাটী প্রধানতঃ প্রবুখির পরামশেই ঘটে বলিয়৷ পারলৌকিক মঙ্গল-প্রাপ্তির 
উদ্দেশ্যে হয় না। তবে যে স্থলে পাঁরলৌকিক মঙ্গল-প্রাপ্তির আশ! নিতান্ত 
গ্রবল তথার প্রবৃত্তি আনন্দ-ভোগের জন্য চাহিলেও কাধ্যটী বাস্তবিক পক্ষে 

পুণ্য প্রাপ্তির আশাতেই নির্বাহিত হইয়া থাকে । যেকাধ্যে, প্রবৃত্তির অনদ্দ 

পাইবার লোভ এবং পরকালের পুণ্য প্রাপ্তির আশা, একত্র মিলিত হয়, 

তথায় পাঁরলৌকিক পুণ্যের আশাকে চেষ্টা চরিত্র করিয়া বলবান করিয়া 

লওয়। বাঞ্ছনীয় । 

ইচ্ছা ব1সঙ্কক্পের উপর মানবের ক্ষমতার অন্তাব-পাঠক ! 
ইহ! মোটামুটী বুঝিয়া রাখ যে, “নীয়ৎ, অর্থাৎ সন্বর তোমার আয়ত্বাধীন 

নহে। জ্ঞান-মূলক প্রথর ইচ্ছা, যাহা তোমাকে কোন কার্যে প্রবৃদ্ভ করে 

এবং অধ্যবসায়ের সহিষ্ড তৎ সম্পাদনে নিষুক্ রাখে, ভাহাকেই নীযৎ বা 
৭৫ 
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টি বি 
সঙ্চল্প বলে। কার্য্য অবশ্যই তোমাদের ক্ষমতাক্রমে ঘটিয়া থাকে ; তোমরা 
মনে করিলে হস্তাি সঞ্চালন পূর্বক কাজ করিতে পার, আবার ন৷ করিতেও 

পার, কিন্তু ইচ্ছাদী তোমার ক্ষনতার মধ্যে নাই_-তুমি মনে করিলে ইচ্ছাকে 
হ্বদয়ে উৎপন্ন করিতে পার না, আবার উহা উৎপন্ন হইতে থাকিলে 

বাধ! দিতেও পার নাঁ। কোন কোনি সমন্দে এমন হর যে, প্রবৃত্তি কিছু 

চাহিতে থাকিলেও তথন ইচ্ছার উদর হয় না, আবার অন্য সমত্রে প্রবৃত্তি 

না চাহিলেও তদ্বিষয়ে ইচ্ছা! জন্মে। 
ইচ্ছার উ€পত্তি_ঞব-জ্ঞান হইতে ইচ্ছার উৎপত্তি । সাংসারিক 

বা পারলৌকিক কাধ্য-কলাপের মধ্যে যে স্থলে লাভের চিহ্ন সম্পষ্ট দেখ! 

যায়, তথায় কার্য করিবার ইচ্ছা স্বতানতঃ জন্মে । লাঁহের স্থান ও উপার, 

যে ব্যক্তি স্বন্দর মত চিনিতে পারেন এবং কোন্ কার্যে অধিকতর লাভ 

হস্তগত হইবে, নিঃসন্দেহে জানিতে পাবেন, তিনি ছোট খাটো লাভজনক 

কাধ্য পরিত্যাগ পুর্নক কেবল গুরুতব লাভকর কাদ্যে প্র€ৃত্ত হন; কেননা, 
অল্প লাভজনক ও অধিক লাভজনক কাথা যুগপৎ এক সনয়ে সম্মুথে 

উপস্থিত হইলে লোকের মন অগ্প লাঁভকর কাধ্যের দিকে না গিয়া, অধিক 
লাঁভকর কাধ্যের দিকে দৌড়াঁয়। এই কারণে, বিখ্যাত সাধু মহাত্ম হাছন 

বছরী মানব-লীল1 সঙ্গরণ করিলে তাহার জানাজা! নমাজে মহান! এবনে 

সীরিন উপস্থিত হইতে পাবেন নাই । তিনি বলিরাছিলেন, “অধিক পুণ্য-দারক 
অনা মহৎ কার্যোর দিকে আমার মন ধাবিত ছিল; মহাত্তা হাছন বছরীর 

জানাজায় উপস্থিত হইবার ইচ্ছা আমি হৃদর মধ্যে খুজিযা পাই নাই ।* 

এই কারণে, কুফার বিখাতি জ্ঞানী জমাদ এবনে ছোলায়মান দেহত্যাগ 
করিলে মহাক্জা স্ুফিচান হ্বী তাহার জানাজায় যোগ দিতে পারেন নাই । 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিধাছিলেন, “ইচ্ছা উৎপন্ন হইলে অবশ্যই 

আমি যোগ দিতাম 1৮ কোনও ব্যক্তি, মহাম্সা তাউছের সমীপে উপস্থিত 

হইয়! তাহাকে তত্প্রতি আশীর্বাদ করিতে অন্তরোধ করিগাছিল। তিনি 
বলিয়াছিলেন,_-“আনীর্বাদ করিবার “ইচ্ছ1” যে পর্যন্ত আমার হৃদয়ে আবি- 

ভুত না হুঈতেছে, ততক্ষণ প্রতীক্ষা কর।” এই মহাম্মাকে হদীছ বণনা 
করিতে অনুরোধ করিলে তিৰি কখন কখন এমন নীরব হইতেন থে কিছুই 

বলিতেন না; অবার কোন্ সময়ে অনোর বিনা অন্থরোধে অনর্গল হদীছের 

উপদেশ দিয়! যাইতেন। তিনি বজিংতন,“আমি ইচ্ছার প্রতীক্ষার ছিলাম ।+ 
সণ 
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এক জন জানী লোক বলিণাছন--“কোন পীঠিত বন্ধুকে দেখিতে ফাইবার 
£ইস্চ” সংশোধন করিতে আমি এক মাস যাবৎ চে করি:তছি, অদ্যাবধি 
সংশোধন হইতেতছ না” 

মনের অশস্থাভেদে জক্কল্পকে শুদ্ধ ও বঙ্গবান করিবার 

বিষ্ডম্ঘ উপায় -ধাহা হউক, ফল কথা এই যে, যে পধ্যস্ত সংসা'রর 

লোভ হৃদয়ে বগ্তমান থাকে, সে পযান্ত কোনই নংকাধ্যের সঙ্গ ঠিক হয় 

না। এমন কি সে সময়ে ফরজ কাধ্যের সঞ্চল্লও বছ কষ্টে ঠিক করিতে 

হয়। মনের অবস্থা ভেদে সঙ্গঈকে ভিন্ন ভিন্ন উপরে বলবান্ করিয়া লইতে 

হয়। কথন কখন মন এমন অবস্থাগ থাঁকে বে, দোজখের শান্তিভয় না 

আনিলে সঙ্কন্ন” সংশোধিত হয় ন।| কিউপারে সল্প শুদ্ধ করিন। লইতে 

হয়, তাহা খিনি আুণ্র মত জানেন, তিনি কখন কথন উচ্চ ধরণের 

সৎকাধ্য পরিত্যাগ পুর্সক কেবল “মোথ5৬ কার্যে নিঘু" থাকেন__অর্থাৎ 

যে কার্যে পাপও নাই, পুণ্য ও নাই, তদ্রপ কার্ধ্য সাধু-উদ্দেশ্য সহকারে 

করিতে নিযুক্ত হন। তাহার কারণ এই যে, উন্নত শ্রেণীর সংকার্ধ্ে 

হগতো। নিদ্দোষ সঙ্গম দেখিংত পান না, কিন্তু মোবাহ, বা সাধারণ 

ধর.ণর কাথ্য সুষ্ঠ সঞ্ক্প সহজেই প্রাপ্ত হইতে পারেন। দেখ, প্রতিশোধ 
ও ক্ষমা এই উভয়ের মধ্যে কম! উন্নত শ্রেণার মৎকাণ্য, কিন্তু কমা করিবার 

বিশুদ্ধ সম্কল্প প্রাপ্ত হওয়া অতীব কঠিন। তদরূপ সঙ্কর্, পূর্ণজ্ঞানের 
গ্রভাবে উৎপন্ন হইত পারে । এই জন্য শ্গমা করিবার বিশুদ্ধ সঙ্চল্প 

সহজে জন্মে না, কিন্ক প্রতিংশীধেব সঙ্চল্প সহজেই জন্বাতে পারে । তেমন 

স্থলে প্রতিশোধ লওথাই বাস্তবিক ভিতকব। কোন ব্যক্তি, শেষ রজনীর 
তাহাজ্জোদ” নমাজ পড়ার স্ুগ সদ্দল্ল শ্লীর অস্তবে দেখিতে স্থল বিশেষে শের 
পান না; কিন্তু অতি গ্রতাষে ফজরের নমাঁজ নর রজনীর নমাজ 
মত পড়িবার মানংপ নিনছ্েগে নিদ্রা যাইবার ই৯৮1 প্রাবল অপেক্ষ। নিক্দ্েগ 
দেখিতে পাঁন ; এমন লোকের পক্ষে জবের” নদাজ নিজ্রা ইত স 
অতি প্রতাষে সমাপন কবিবার ইচ্ছার নিকথেগে নিদ্রা যাওয়াই হিত- 
কব। ঘেব্যকি জরনাগত এবাদৎ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়। পঠিরাছেন, 
তিনি যদি বুঝিত পারেন যে, পরীর সভিত কিছগণ স্থলবিশেষে এবাদৎ 
আমোদ করিলে বা 'অপরের সহিত আলাপ করিলে দপেক্ষা এন্ংগ্জায 
মনের বিমধতা 9 শরীরের ক্রান্তি দূর হইতে পারে ঘমেদ প্রমোদ 
এবং পরিশেষে পুন্রার এবাদতে একাগ্রতা ও উৎসাহ ও বাক)।লাশ উত্তষ 
বদ্ধিত হইতে পারে ; তবে 'তীহার পক্ষে আনোদ প্রমোদ ও বাক্যাললাপ 

ণথ 
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করা এবাদত অপেক্ষা উত্তম। মহাত্ম। "আবু দরদা বলিতেন-_““এবাদতে 
একাগ্রতা ও প্রফুল্লতা লাভের বাসনার আমি কথন কখন নির্দোষ আনন 
উপভোগ করিয়া থাকি 1” হজরং আলী করমুল্ল। বলিয়াছেন,__তুমি যদি 
এক কার্যে বহুক্ষণ পণ্যপ্ত তোণার মনকে, বলপূর্বক আটক রাখ, তবে 
তোমার আত্মা অন্ধ হইয়া পচিবে |” নির্দোষ আনন্দ ভোগে যেষন এক 
পক্ষে প্রবৃবির তুষি সাধন হুর, তেমনি অপর পক্ষে এবাদতে একগ্রতা ও 
মনে বল বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবহারকে রোগীর জন্য মাংসের ঘুষ পথা দেওয়ার 
সহিত তুলনা! করা যাঁইতে পারে । অভিজ্ঞ চিকিংসক রোগীকে নিতান্ত 
দ্বলবি জশষে দুর্বল দেখিলে মাংসের ঘুষ পথ্য দেন। ইহাতে যেমন 
বালে যুষদ্ুর্ষল এক পক্ষে বায়ুর রুক্মতা ও উষ্ণতা বৃদ্ধি করিয়া “দোষ, 
রো পীর হাথ বুদ্ধির সহানত। করে, তেমনি অন্য পক্ষে শরীরে বল 

বৃদ্ধি করিয়া ওষধ গ্রহণের ও পথ্য পরিপাকের সাম্য আনিয়! দেয় । 

নুচতুর সেনাপতি কখন কখন স্বীয় সেনাদিগকে শক্রর সম্মুখ হইতে 
পলাইয়া আনিয়া পানাারে বলদৃণ্ত করতঃ সজ্জিত রাখেন ; শক্র টসন্য 

তাহাদের অনুমরণে ধাবিত হইলে সুযোগ বুঝিয়া প্রবল বেগে তাহাদের 

উপর নিপতিত হন; এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটির৷ ফেলেন। মানবকে, 

প্রবু্ি ও শয়তানের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া ধর্মপথে চলিতে হয়। 

পরিপক লোকেরা সেই অবিরাম যুদ্ধে বু চালাকী ও কৌশল অবলম্বন 
করিয়। থাকেন। ধর্ধ-জ্ঞানী পথিকগণের পক্ষে তন্রপ কৌশল ও চালাকী 

অতীব প্রশংসনীর ব্যাপার । অপরিপক আলম তদ্রুপ কৌশলের মুযোগ 

পান না। 

মানবকে এবাদণ কার্ধ্যে রত করিবার ব্রিবিধ আভ্ডান্তরিক 
উত্তেজনা পাঠক । যে 'আন্যঞ্ছরিক উচ্েজন! প্রভাবে লোকে কার্যে 

প্রবৃদ্ধ হর, তাঁহাকে নীয়ৎ বলে, একথা বোধ হর বুঝিতে পারিরাছ ; এখন 

বুঝিয়া লগ (৯) কেহ কেহ বেহেশৎ পাইবার লোভে উত্তেজিত হইয়া 

এবাদত কার্য করে, (২) আর কোন কোন ব্যক্তি দোজখের ভয়ে 
শকিত হইয়া এবাদৎ কাধ্যে রত হয়। যে ব্যক্তি বেহেশতের সুথাশায় 

সংকাধ্য করে, তাহাকে লোভের দাস বলা যাইতে পারে; তাহার কারণ 

এই যে, সেব্যন্তি এমন স্থানে যাইবার অভিলাঁধী, যথাঁয় উদর-তৃপ্তি ও কাম- 

নিবৃত্তির সামগ্রী যথেষ্ট প্রন্থত আছে। পক্ষান্তরে যাহারা দোজখের শাস্তি 
২৭৮ 
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ভ"য় এবাদৎ কার্ধ্য করে, তাহারা ছৃষ্ট ভূত্যের তুল্য; লাঠি ঠেঙ্গা না খাইলে 
কাজ করিতে চায় না। বুঝিয়া দেখিলে এই ছুই শ্রেনীর লোকেরা কেহই 
'মাল্পাকে পাইবার চিন্তা মনে রাখে না-_তাহারা! আল্লার স্থানে স্বখ ভোগ 

মার চাঁয়। আল্লার প্রকৃত “বান?” কেবল আল্লার জন্য সমন্ভ কাণ্য করি॥! 

থাচকন তীহারা বেহেশতের লোভ বা দোজ থর তয়ে কাজ করেন না। 

তাহাদের অবস্থা প্রেমোন্মশ্ত লোকের সদৃশ । প্রেমোন্মব ব্যক্তি যেমন স্ীয় 

প্রিয়জনের মুখের দিকে চাহিয়া পড়িয়া থাকে-__তাহার স্থানে স্বর্ণ রেপ্য 

বা আর কিছুই পাইতে চায় না, আল্লার গ্রকৃত “বান” তদরূপ। আল্লার 

স্থানে কিছুই পাইতে বাসনা ন| রাখিয়া কেবল তাহার সৌন্দধ্যের দিকে 
চাহিয়া তাহার প্রিয় কাধ্য করিয়া চলেন। যে প্রেমিক ন্বর্ণ রৌপ্য পাইবার 
আশার প্রিঃজনের দিকে দৃষ্টি রাখে, শ্বর্ণ রোপ্যই তাহীর যথার্স প্রিয় পদার্থ । 

বাহ হউক, কেবল মাত্র আল্লার স্্রৌন্দ্য, ষাহার নিকট প্রিয্নতম পদার্থ 

নহে, তাহার মনে *থাছ নীয়”__-এাকৃত বিশুদ্ধ 

সন্কল্প জন্সিতে পারে না। (৩) ধাহার মনে সৌতাগ্য 

ক্রমে, এ প্রকার "খাছ নীননৎ, জন্মে তাহার সমস্ত “এবাদৎ 

কার্যের মূল-ইচ্ছা কেবল আল্লার সৌন্দধ্য দর্শনে এবং সমস্ত চিস্তা তাহার 
নিকট মোনাজাত (নিভৃত-নিবেদন ) জ্ঞাপনে প্রঘুদ্ষ হয়। তদ্রূপ ব্যক্তি 

যখন শরীর খাটাইয়া কোন এবাদৎ কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হন, তখন ইহাই বুঝা 
যাঁয় ষে প্রিপ্তমের আদেশ গুলিও তীহার মনে অভি 

, শবীর পাটাতয়। 
প্রির বলিয়৷ লাগিরাছে এবং তৎ পালনার্থ এক উৎকট স্টোন এবাদং 
উদ্দেজন1! মনে আবিভূ ত হুইরাছে এবং সেই উদ্লেজনার কারে, প্রবৃত্ত 
প্রভাবে হস্ত পদাদি ও অঙ্গ গুলি পরিচালিত হইয়া আদেশ কতা বশ 
পালনে অভ্যস্ত হইতেছে । হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রতাঙ্গ 

গুলিকে, বল পূর্বক আল্লার আদেশ পালনে অন্যস্ত করিয়া লওয়। নিতান্তই 

আবশ্যক । তদ্রূপ অভ্যস্ত করির়। লইতে পারিলে মন যে সময়ে আল্লার 

সৌন্দর্য্য-দর্শনে বিভোর এবং নিভৃত-নিবেদনে ( মোনাজ।তে ) তন্ময় হ্ইয়] 
পড়ে তখন শরীর হইতে তদভাবের কোন বাধাত হইতে পান্ষে না। 

তদ্রূপ গুণ-সম্পর্ন বাক্কিগণ যে, সর্বাদা পাপ পরিত্যাগে চেষ্টা করেন তাহা 

কেবল দোজখের শান্তি হইতে অব্যাহতি পাইনার উদ্দেশ নহে; বরং 

শহাঁর প্ররুত উদ্দেশ্য, কেবল স্ীয় প্ররন্তি গুলিকে সংযত পূর্নাক তাচাদের 
৭৯ 

এবাদচের গ্রকৃত্ত 
নিয় কি? 
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বাধা অতিক্রম করতঃ আাল্লীর-সৌন্দর্য্য-দর্শনে ও তংসকাশে-নিতৃতনিবেদ ন- 
শ্বাধীনতা-লাভে সক্ষম হওগা | প্রবুি বই অবাধ্য; হৃদয় যে সময়ে 

'আমার--সান্দধ্য-দর্শনে ও আত্মনিবেদনে বিভোর হয় তখন প্রবুনি মাথা 

তুলির বিদ্বা ঘটাইতে পারে এবং হ্ৃদ্রের সম্মুখে বিষম পর্দ। ফেলিয়া 
অঞ্চরার জয্মাইতে পারে। 

মানা হউক, উপ্* প্রকার গুণসম্পর লোকই “আরেফ” অর্থাৎ চক্ষুমান 

হন॥। মহাত্মা আমদ এবনে খোজ রোবা ম্বপ্পে দেখিগাছিলেন যেন আলা 

আগষ্ট এব বলিতে:ছন--সক লই আশার নিকট কিছু না কিছু 

দর প্রকৃচ নীহ₹ৎ চার |” কোন ব্যাক ন্ব.গ্র মহাগ্সা শিনলীকে দর্শন 

রক্ষায় পক্ষ ম. পূর্বক ভিগাঁপা কারছিলেন “কক্ষণামর আল্প।, আপ- 

নার সঙ্গে কিন্প ব্যবহার করিগাঙেন ?9 প্রহাঙরে তান বলিঘাখিলেন-__ 

*“আামার উপর তাগার দয়া প্রবল কেননা, পথিবী.ত বাসকালে একদিন 

ঠা, আমার মুখ হইতে এই কথ! বাঠির হভয়াহিল পে, বেহেশত হইত 

বট্তি হওয়া অপেক্গঃ গুরুতর গতি আর নাই |” এ কথা বলা আমার 

পক্ষে নিভান্তই অন্যাণ হঈন্াছিল ককণ|সয ন্রেহভরে আমার সেই 

ঘাঁকা সংশোধন করিণ| দিপা বলিথাছিলেন *তভার দশন হইতে বঞ্চিত হাই. 

সর্দাপেক। গশুকতর ক্ষতি ; তদপেক্ষা লাঘব ও কোন প্কতব গতি মাই 1৮ যা 

হউক, আন্লার দর্শন-জনিত স্বথের পরিচয় (ভাত।র ইস্ফ। হইলে) “প্রেম? 

পরিচ্ছেদ দেওয়া যাইবে । (পরিথাণ পুস্তক - নবম পরিচ্ছেদ ভুষ্টব্য ) 

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ _- গ্রে লাঁছ' বা ভামি শ্রু, অন্ধ সন্ধল্প। 

অনিশা শুদ্ধ সক্গজ্রেন কনাণ জন্দন্ধে কোরআন, হদীছ, 
কআহাীীজন্ন উক্তি ও উপাখাদ। এখলাছ অর্থাৎ সঙ্কল্ের শুদ্ধত। ও 

'আমিশ্রভার গৌরব প্রদর্শনার্গ মহাঁপ্রই বলিতেছেন 
টি টা 

ও ছা টি ০9০০ শু 2 2 ন্ট রা শা 

৬১০৮ 113 শি! 311১১৮৮1৮৮৩ 

রিতা ঘ__] 

২৮০ “তলার 
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“আল্লার ধর্মের জন্য এখলাছের সহিত এবাদং ককক ইহা তির মানবের 

প্রতি অন্য আদেশ দেওয়া হয় নাই।”৮ (৩০ পারা । কোরান বচন 
হরা-বাইয়েনাৎ। ১'রোকৃ।) তিনি অন্যত্র বলিতেছেন__ 

নটি পা ঞি পটে 2৫ পি পা 

& ০1৮11 ৬১ ০-। 4 91 
“সাবধান! (শুন? ) আল্লরি জন্য, কেবল খালেছ ( বিশুদ্ধ ) এবাদৎং” 

(২৪ পারা । স্রা জোমর। ১ রোকৃ।) 

মহাপুকষ হঙ্রৎ রুস্্ল প্রচ এর পবিত্র বচনে শুনা গিযাঁছে যে মহা- 

গর বলিয়াছেন--ণআমার গুড় তত্ব গুলির মধো এখলাছ (শুদ্ধ সন্কল্প ) 

একট প্রধান তত্র; যাহাঁকে আমি ভালবাসি তাহার 

অন্তরে উহ] জন্নারিয়। দিয়া থাঁকি | মহাঁপুকষ হজরত 

রন্তল গিট মহায়্া মামীজকে এখলাছেব সত কার্ধ্য করিতে উপদেশ 

দিয়া বলিনাভিলেন “এখলাছের সহিত কার্ধা কর, তাঁহাতে অল্প কাণ্যই 
প্রচুর হইবে 1৮ যাঁতা হউক, “বিনাশন পুস্তকের অষ্টম পরিচ্ছেদে রিয়া 
বা সাধুতা-প্রদর্শন-প্রবুন্দির অনিষ্টকারিতা৷ সগন্ধে যাহা! কিছু লিখা গিয়াছে, 

তাহ। হইতে সাবধান হইতে পারিলে এএখ লাছ+ রক্ষা করা যায়। কেননা, 

সাধতা প্রদর্শন, 'অপবের দৃষ্টি আকর্ষণে চেষ্টা, সম্মান পাইবার আশা প্রভৃতির 
কাবণে এখলাছ একেবারে নষ্ট হয়। 

(১) মহভাক্সা মাফ করখী স্বীঘ শরীরে চাবুক মারিতেম এবং বলিতেন 

হে আমার প্রবুৃতি! শুদ্ধ সক্কল্পল অবলঙ্গন কর-_তাহা হইলে পরিত্রাণ 

পাইবে 1, (২) মহাক্সা আবু ছোঁলায়মান বলিতেন__ 

“ঘে বাকি সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা ধাপও শুদ্ধ 

সঙ্গল্লে ফেলিতে পারে, সে ধন্য 1৮ (৩) মহাগ্জা আবু আইয়ুব সজস্তাজানী 

বলিতেন “সঙ্গল্লপের মধ্যে শুদ্ধতা রক্ষা করা, সেই মূল সন্কল্প অপেক্ষা 
কঠিন কার্ধ্য 1৮ (৪) কেহ এক জনজ্ঞানী:ক স্বপ্নে দর্শন করিয়৷ জিজ্ঞাসা 

করিয়াছিলেন-__নহাপ্র আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন ? তিনি 

বলিয়াছিলেন “মামি পৃথিবীতে যি! কিছু আল্লার জন্য করিয়াছিলাম, তৎসমুদয় 

আমার পুণোর পাল্লার দেখিয়াছি £ অতি সামান্য ভ্রব্ও আমি 

পুণোর পাল্লার দেখিতে পাইয়াছি। দাঁলিমের একটা দান1-যাহা আল্লার 
জন্য গ,টিবা লইয়াছিলাম এবং একটি বিাল ঘরে মরিয়াছিল, তাহা আল্লার 
শত ৮৯ 

বচন 

মনাজন উদ্্ি 
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ই 
জন্য ফেলিয়া দিয়াছিলাম, এ দুটীও পুণ্যের পালায় দেখিয়াছি । আমার 

টুপ্পীতে এক টুক্রা রেশমের সুত্র ছিল, তাহা পাপের পাল্লায় দেখিয়াছি। 
কিন্ত এক শত দীনার মূল্যের একটী গর্দভ ঘরে মরিয়াছিল, তাহা! আমি 

কোন পক্ষে না দেখিয়া বিচারপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলান__“হে প্রভো !' 

বিড়াঁলটা পুণ্যের পাল্লার দেখিতেছি, গর্দভ দেখিতে পাইতেছি না, ইহার 
কারণ কি?” উত্তর আসিল--“তুমি যেখানে পাঁঠাইরাছ, তথায় গিয়াছে । 

গর্দভটী মরিলে তুমি চঃখিত হইঘ! বলিয়াছিলে - অধঃপাত হইল! সুতরাং 
অধঃপাঁতে গিয়াছে । যদ্দি বলিতে আল্লার পথে গিয়াছে, তবে এখন পুণ্যের 

পাল্লার দেখিতে পাইতে । পৃথিবীতে থাকিবার সময়ে আমি এক দিন কিছু, 

দ্রব্য বিতরণ করিতেছিলাঘ-সে সময়ে কতকগুলি লোক দূরে ঠাঢাইয়া 

আমার দাঁন দর্শন করিতেস্িল। উহ! দেখিয় আমার মনে প্রফুল্লতা আসিয়াছিল। 

সেই দান আমি কোন পালায় দেখিতে পাই নাই।৮ এই স্বপ্ন বৃদ্থান্ত 

মহাত্মা সুফীন্নান স্রী শ্রবণ পূর্বক বলিয়াছিলেন, “সে দান যে তাহার 
পাপের পাল্লায় পচ্ডে নাই, ইহা তাহার সৌভাগ্য 1৮ (৫) এক বাঞ্জি 

বলিয়াছেন “আমি জাহাজে চডিম্বা ধর্মযুদ্ধ জেহাঁদে যাঁইতেছিলাম, আমাদের 

এক জন সঙ্গী তাহার তোঁবডা1 € বাগ ) বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে, 

আমি ভাবিয়াছিলাম_-ইহা কিনিয়া লইলে কিছু দিন ব্যবহার করা 

যাইবে; পরে অমুক নগরে উপস্থিত হইলে তথায় উচ্চ মুল্যে বিক্রিত 
হইবে ; স্থৃতরাং কিছু লাভও পাইব।” ষেই রজনীতে আমি স্বপ্নে দেখিয়া- 
ছিলাম__ছুই জন ফেরেশতা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইর। পরস্পর আলাপ 

করিবার কালে প্রকাশ করিলেন যে, তাহার প্রকৃত ধম্মযোদ্ধীদিগের এক 

তালিকা লিখিয়া লইতে আসিরাছেন। যাহারা তামাঁশা দেখিতে বা বাণিজ্য 

করিতে কিছ্বা গাজী বলিয়া সন্মানিত হইতে আসিয়াছে তাহাদের নাম সে 

তালিক। হইতে বাদ দেওয়া হইবে। এমন সময়ে এক জন ফেরেশতা 
আমার দিকে অস্কুলি সঙ্কেত পূর্বক বলিলেন__“এই ব্যক্তি বাণিজ্য করিতে 
আসিয়াছে অতএব উহার নাম বাদ দাও।” আমি তাডাতাঁভী বলিলাম-_ 
“আল্লার শপথ, আমার সৃঙ্গে কোন পণা দ্রবা নাই-আঁমি সওদাগর নহি। 

কেবল জেহাদ করিতে আসিয়াছি ।” একজন ফেরেশতা বলিলেন - “দেখ, 

তুমি লাভ লইয়া বিক্রয় করিতে কি ত্র তোবডাটা ক্রয় কর নাই? আমি 
রোদন করিতে করিতে বলিলাম -“তাহা যথার্থ, কিন্ত আমি সওদাগর নহি |” 

৬৬ 
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দ্বিতীয় ফেরেশতা মধ্স্থৃতা করিয়া বলিলেন,__“আচ্ছা॥ তোমার সমস্ত কথাই 
লিখিয়া লইতেছি । তুমি জেহাদের উদ্দেশ্যে গুহ ত্যাগ করতঃ পথে লাভ 
করিবার আশায় একট৷ তোঁবড়া কিনিরাছ। আল্লার যেরূপ ইচ্ছা! তদ্রূপ 
তিনি নিষ্পত্তি করিবেন।৮* (৬) যাহা হউক, এই জন্য জ্ঞানী 
লোকেরা বলিরাছেন--“এক মূহ্র্তের এখলাছে মানব মুক্তি পাইতে পারে, 
কিন্তু উহা! বড় ছুর্লভ পদার্থ ।”” (৭) তীহারা ইাও বলিয়াছেন যে,__ 
“জ্ঞানকে বীজ বলির ধরিলে, অনুষ্ঠান কাণ্যকে ক্ষেত্র এবং এখলাছকে 
সেচন জল বলা যার।” 

এছ রায়েল বংশে সদহুষ্ঠানশীল এক সাধু বাঁস করিতেন । একদ! তিনি 
শুনিতে পাইলেন অমুক স্থানে এক বৃক্ষ আছে, লোঁকে উহাকে দেবতা 

জ্ঞানে পূজা করিতেছে । সাধুর মনে ক্রোধের উদর হইল । 
তিনি একখান! প্রকাণ্ড কুঠার হস্তে লইয়া সেই বৃক্ষ 
কর্তনে ধাবিত হইলেন। শরতান এক বৃদ্ধের মূত্তি ধারণ পূর্বক তাহার 

সম্মুখে উপস্থিত হইরা বলিতে লাগিল-_-“তোমার ন্যায় সাণুর পক্ষে তুচ্ছ 

বৃক্ষ কর্তনে বৃথা! সময় নষ্ট করা কর্তব্য নহে, অতএব তুমি স্বস্থানে ফিরির! 
গিয়া জেকের ফেকের ধ্যান ধারণায় মগ্র হও; তাহাতে ভোমার মঙ্গল 

হইবে; বৃক্ষ কর্তন অপেক্ষা ধ্যান ধারণা, অতীব উৎকৃষ্ট কার্ধ্য।” সাধু 
উঠার যুক্তি শ্রবণে বলিলেন_-আমি বৃক্ষ কর্তনে নিরস্ত হইব না--উহা! 

লোকের দৃষ্টিতে এমন এক কু দৃষ্টান্ত হইরাছে ষে আল্লার পূজা হইতে 
মান্গষকে ভুলাইয়া দিবে । এ বৃক্ষ কর্তন করাই আনার এক এবাদৎ। বৃদ্ধরূপী 
শরতান “সাধুর” দুঢ় প্রতিজ্ঞ। দর্শনে বলিল,_-“আমিও তোমাকে বৃক্ষ কর্তনে 

এক পদ অগ্রসর হইতে দিব না।” ইহ! বলিনা! সাধুর সঙ্গে যুগ্ধার্থ দণ্ডারমাঁন 
হইল । ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিল । পরিশেষে সাধু জরী হইরা শরতানকে ভূতলে 
নিক্ষেপ করতঃ বুকের উপর চডিয়া বসিলেন। শরতান পরাজয় স্বীকার করতঃ 

বলিল__“আমার প্রাণ রক্ষা কর_-আমি তোমাকে কয়েকটা মুল্যবান কণ। 

বলিতেছি মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর । দেখ, পৃথিবীতে হাঁজার হাজার 

পয়গঞ্চরগণকে বিশ প্র প্রেরণ করিয়াছেন; যদি এই বৃক্ষ ছেদন করা 

তাহার অভিপ্রেত হইত তবে এত দিন তিনি কোন পয়গম্বরকে উহা ছেদন 

করিতে আদেশ দিতেন। তিনি এ বৃক্ষকর্তনে তোমার প্রতিও কোন 

আদেশ দেন নাই; অতএব আমার কথা শুন,__অনধিকার চচ্চা করিতে 
২৮৩ 
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যাইও না। বৃক্ষ কণ্তনে ক্ষান্ত হও; গৃহে গিা ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত 

থাক।” সাধু বলিলেন--আল্লা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ বুক্ষ কর্তনে আদেশ করুন 

আর না-ই করুন, আমি কন্তব্য বোধে এ বৃক্ষ ছেদন কারব |” এইর।'প কথ৷ 

কাটাকাটার পর পুনরায় ছই জনে বুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এবা.রও সাধু, 
শরতানকে পরাস্ত করিলেন এবং হত্য! করিত্বে উদাত হইলেন। শরতান 

পুনরায় অনুনয় বিনর সহকারে বলিল,_আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি 

তোমাকে একটী কথা বলিতেছি, তাহা যদি পছন্দ না হয়, তবে যা 

ইচ্ছা করিও।” সাধু তাহাকে ছাড়িরা দিলেন। সে বলিতে লাগিল্__ 

হে সাধু । তুমি গরীব মানুষ । অন্যের সাহাধ্য বিনা সংসার চালাইতে 

পার না। বৃক্ষ কন্তুনে ক্ষান্ত হইলে যদি তোনাকে কিছু ধন দেওরা যার 
তবে তোমার জীবিক! স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে; অন্যের স্থানে কিছু লইতে 

হয় না; বরং তখন তুমি অন্য দরিদ্রকে সাহাব্য করিতে পার । বুক্ষ 

কাটিলে তোমার কি লাভ হইবে। এই বৃক্ষ কণ্তন করিলে, বৃক্ষ-পৃজকগণ 
আর একগি নৃতন বৃক্ষ রোপন কারয়া। লইবে। তাহাঁদের কি ম্বতি হইবে? 

তোমাকে সৎপরামর্শ দিতেছি--তুমি এ খামখেনাঁল' পরিত্যাগ কর। প্রত্যহ 
রজনী যোগে তোমার উপাধানের নীচে ছুইটী করিগ৷ স্ব মুদ1 রাখ। 

যাইবে । তুমি প্রাতে উহা লগা ইচ্ছ। মত দান-দক্ষিণা দিতে পারিবে ।, 

ইহা শ্রবণে আবেদ, মনে মনে ভাবিলেনএ বৃদ্ধ তে উত্তম কথাই 
বলিতেছে? প্রত্যহ যদি ছুইটী স্বর্ণ মুদ্রা পাঁওয়! যায় তবে একট 
মুদ্রী গরীব ছুঃখীর মধ্যে বিতরণ করিব এবং অন্যটা, নিজের 

সাংসারিক অভাব মোচনে ব্যয় কর! যাইতে পারে। বৃক্ষ ছেদন না করিলে, 
এ প্রকারে, আমার প্রচুর লাভ হইবে তদ্ব্তীত আর একটা বিশেষ কথা 
এই যে, এ বৃক্ষ কর্তনে মহাপ্রহ্ন আমার উপর কোন আদেশ দেন নাই ; 

আমি তো পয়গঞ্ধর নহি । এ অবস্থায় এ বৃক্ষ কর্তন আমার প্রতি “ওরাঁজেব, 

(অতি কর্তব্য) হইতে পাঁরে না। যাহ! হউক, এই প্রকার চিন্তার পর 
উক্ধ সাধু গৃহে ফিরিয়া গেলেন। প্রাতঃকালে বালিশের নীচে ছুইটা স্বর্ণ 

মুদ্রা স্থাপিত আছে দেখিতে পাইয়া নিতান্ত আনশ্দিত হইলেন । দ্বিতীয় 
রজনীতেও ই প্রকার দুইটি দ্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইঞ্স বৃক্ষ অকর্তনে নিজকে 

ককতার্থ মনে করিতে লাগিলেন । তৃতীয় রজনীর প্রভাতে বালিশের নীচে ও শধ্যার 

নানা স্থান পুঙ্থানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ররিয়াও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। 
ত্৮6 
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তখন আবেদ পুনরায় ক্রুদ্ধ হইগা কঠার হাস্তে বৃক্ষ কর্তনে ধাবিত হইলেন। 
পথে শয়তান আসিরা পুব্ববৎ বাধা দিল। বহু বাঁকৃবিতগ্ার পর উঠরে 

পুনরায় দ্বন্দ যুদ্ধে প্রবৃন্ত হইল। এবার শরঃতান সাধুকে পরাস্ত করতঃ 

ভূতলে নিপাতিত করিল এবং বুকের উপর চাপির়া বসিয়া! বলিতে লাগিল 
প্রাণে বাচিতে চাওতো এখনও ফিবিণা যাও নতুনা তোমার কঠ-চ্ছে্শন 

করিরা ফেলিব 1” সাধু গ্গত্যা ফিরি] যাইতে সম্মত হইলেন। শয়তানও 
তাহাকে ছাড়িরা দিল। বুদের হস্তে পরাস্ত হই সাধু আশ্চধ্য মনে জিজ্ঞাস 

করিলেন-_-'আচ্ছ। বল দেখি, আমি ছইপণর তোমাকে অক্রেশে পরাস্ত করিয়াছি । 

এবার কোথা হইতে তোমার এত বল আসিল বে আমাকে সহজেই পরাস্ত 

করিলে? শয়তান ঈষণ্ হাসা পূর্বক বলিল-_““প্রথম ছুইবারই তুমি আগার 
জন্য “বৃক্ষ পূজার” উপর ক্রুদ্ধ হ্হয়াছলে এবং আল্লার জন্য বৃক্ষ কর্তনে 
আসিয়াছিলে তজ্জন্য আল্ল! আমাকে তোমার হস্তে পরাস্ত করাইগাছেন, 

যে ব্যন্তি কেবল মাত্র আল্লার জন্য কোন কাণ্য করে তাহার উপ্র 

আমার ক্ষমত| চলে না; এবার তোমার স্বাগ হানি হঞ্খাতে তুমি ক্র,দ্ধ 

হইগাছ এবং তোদার নিজের শ্বার্থের জনা ও তৎসহ আল্লার ভন্য (মিলিত 
সঙ্কল্প লইয়া ) বৃক্ষ পুজ| উচ্ছেদ্থ ভ্রঃদ্দ হইর| আদিগাছ £ এবার তোমার 'শীয়ৎ 

বিশুঞ্ধ এক আল্লার ক্ন্য নঙে নৃতরাং তুমি পরাস্ত হইগাঁছ, ষে বাঙ়্ি' নি.জর স্বার্থ 

ও প্রবৃত্তির অধীনতায় পরিচালিত হয় সে আমার সঙ্গে পারে ন|। 

আমি এতান 1” 

বিশুদ্ধ সন্ধল্পের পরিচয়-__-পাঠক । বুঝিতে পারিয়াছ__যে আভ্যন্তরিক 
উত্তেজনার প্রভাবে লোকে কার্ধ্য করে তাহাই “নীয়ৎ বা সঙ্কল্প। যে 

স্থলে, একটা মাত্র ল|ভের আশার সেই উত্েজলা ঘটে, তথাকার সঙ্ল্নকে 

“থালেছ”” (অবিমিশ্র বা বিশু?) বল। যে স্থল একের অধিক আশা, 

মানবকে কার্যে প্রণোদিত করে তথাকার সঙ্কঞ্জকে বিশুদ্ধ বলা যায় না। 

মিলিত একাধিক সন্কল্প প্রণোদিত কার্ধ। সন্থন্ধে দৃষ্টাস্ত__ 
একের অধিক উদ্দেশ্য একত্র হইরা কি প্রকারে কাজ করিয়৷ লয় তাহার 

কণেকটী দৃষ্টান্ত দেওর1 বাইতেছে। (৯) আল্লাব স্থানে পুণ্য পাহবার 

আশার লোকে রোজ রাখ; এবং শ্বাস্ক্য রক্ষার জন্য কথন কথন 

ভন” দিবার প্রয়োজন হয়। কোন বাক্তি আলার স্থানে পুণ্য গ্রাপ্রির 

এবং স্বাস্থ্য লাভের আশার যদি এক সময়ে রোম) রাখে, ভবে ছুই 

৭৮৫ 
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উদ্দেশ্য একর মিলিত হুইয়! রোজা! রাঁখাইল বলিয়! রোজার উদ্দেশ্য আর 

'থালরেছ? বা বিশুদ্ধ রহিল না। এইরূপ একই রোজার মধ্যে নানা 

উদ্দেশ্য থাঁকিতে পারে, যর্থা-__আহারীয় বায় সংক্ষেপ করতঃ কিছু সঞ্চয় 

করিবার উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, অগবা সেই সঙ্গে অন্ন ব্যঞ্জন বন্ধনের 

পরিশ্রম হইতে বাচার বাঁসনাও থাঁকিতে পারে, অথবা আহারে কিছু না 

কিছু সময় ব্যয় হয়; “কাজের ভিড বাপিলে' সেই সময় দ্বারা হাতের 

কাজ সারিয়! লওয়। যাইতে পারে; তজ্জন্যও লোকে আহার হইতে বিরত 

থাকিতে পারে। (২) এইরূপ দাস ব্যবসার রহিত করিয়া গৌোলামকে 

স্বাধীনত। দিবার মধ্যে মাল্লার প্রসন্নত৷ লাভের আশার সহিত নান 

উদ্দেশ্য একত্র মিলিত থাকিতে পারে। দাসের তরণ পোষণে যে ধন 

ব্যয় হয় তাহা বাচাইবার ইচ্ছা! থাকিতে পাবে; অথবা হয়তো সে গোলাম 

দুষ্ট ছিল, ভাহাঁর ক্গতিকারিত৷ হইতে রক্ষা পাইবারও বাঁসনা থাকিতে পারে-_ 

এইরূপ আরও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে । (৩) এঁবপ, হজ. কার্যের 

সগন্ধে ভাঁদিরা দেখ; আগার আদেশ পালনে কেহ হজে যাইতে পারে, 

এবং তৎসজ্ে, পআঁবভা ওরা” পরিবর্ধনে সুস্থ হইবার অভিপ্রায়; নানা 

দেশ দর্শনের বাসনা ; সনুদ্র ভ্রমণের ইচ্ছা, নানা দেশের লোক জন ও 

তামাসা দশনের 'অভিলাঁষ ইতাদি আনেক উন্দেশ্য থাকিতে পারে; অথব! 

পারিবারিক কোন অশাস্তি পরিহার বা পোদ্যবর্গের ভরণ পোমণের চিন্তা 

হইতে মুক্তি পাইবার বাসনাতেও কেহ ভজে যাইতে পারে। (৪) রাত্রি 

কালে আল্লার স্থানে পুণ্য পাইবার মাশায় কেহ তাহাজ্জে।দের নমাজ 

পড়ে; ততসঙ্গে এ উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে যে, নমাজে দণ্ডায়মান 

হইলে ঘুম ছুটিয়া যাইবে, নমাঁজের জন্য জাগিয়৷ থাকিলে চোর ভইতে 

খন সম্পন্থির পাহারা দেওয়া হইবে । (৫) নিদ্যা শিক্ষার মধ্যে, আল্লাকে 

চিনিবার উপযুক্ত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য ও থাকিতে পারে এবং তৎসঙ্গে 

সেই বিদ্যার প্রভাবে অর্ধোপাঞ্জানব ইচ্ছা! এবং সেই অর্থ দ্বারা ভূসম্পর্তি 

ক্রয়ের বাসনা! এবং সেই ভূমির উপর নয়ন মনোরঞ্জন উদ্যান নির্মাণের 

অভিলাষ এবং তৎ সমুদয় ধন সম্পত্তির প্রদখন দ্বারা লোকের দৃষ্টিতে বড় 

মানুষ বলিয়া সম্মানিত হইবার আঁকাক্ষাও থাকিতে পারে। (৬) ছুফী- 

দিগের লাধনার বা সাধারণ শিক্ষার্থীদিগের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের 

মধ্যে আল্লার স্থানে পুণ্য গাইবার আশাও থাকিতে পারে এবং তৎ. 
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সঙ্গে এই উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে যে, জ্ঞানের কথা লইয়া শিক্ষার্থীদের 
সহিত আলাপ করিতে থাকিলে 'নঞ্জন বাসের বিমর্ধতা ও নির্বাক অবস্থার 

কষ্ট ঘচিতে পারে। তাহাদের সহিত বাক্যালাপে মনে প্রফুল্লতা আসিতে 

ও উৎসাহ বুদ্ধি পাইতে পারিবে এরূপ আশাও থাকিতে পারে । (৭) 
কোরআন শরীফ লিখিবার উদ্দেশা মধ্যে হস্তাক্ষির সুন্দর পাকা করিবার 

ইচ্ছাও থাকিতে পারে। (৮) পদত্রজে হজ্জে যাইবার উদ্দেশ্য 

মধ্যে, বাহন বার বাঁচাইবার ই ৮ও থাকিতে পারে। (৯) ওজু করিবার 
উদ্দেশা মধো, চোখে মুখে জল ছিটটির়া শরীর শীতল করিবার ইচ্ছা এবং 
হস্ত পদাদি ধুইয! ধুলা মাঁটী পরিষ্কার করিনার ইচ্ছাও থাকিতে পারে। (৯০) 

আনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সঙ্গে শরীরের মরলা তুরন্ধাদি ধুইয়! ফেলিবার 
এবং শরীর ঠাগু! করিবার উদ্দেশাও থাকিতে পারে । (১৯৯) মছজেদ- 

বাসের উদ্দেশ্যের সঙ্গে এই অভিলাষও থাকিতে পারে যে, তথায় বাস 

করিলে ঘর ভাঁডা লাগিবে না। (১৯২) কোন ভিক্ষুককে কিছু দিবার 
উদ্দেশোর সঙ্গে ইহাও এক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে যে তাহাকে কিছু 
না দিলে, “জেদ? করিয়। ত্যক্ত বিরন্ত করিবে; সেই বিরক্তি হইতে 

বাঁচিবার জন্য কিছু দান করা হউক । কোন ছঃখীকে সাহাব্য দানের 
মধ্যে, উহাও এক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে বে তাহাকে কিছু না দিয়া 

রিক্ত হস্তে ফিরাইয়া দিলে, লোঁকের নিকট লক্জ! পাইতে হইবে, সেই 

লঙ্জা হইতে বাঁচিবার জন্য কিছু দেওয়া হউক । (৯৩) পীড়িত ব্যক্ষিকে 

দেখিতে যাইবার উদ্দেশা মধো, এরূপ আশাও থাঁকিতে পারে যে “আঙি 

পীড়িত হইলে তাহারা আমাকে দেখিতে আসিবে 1৮  অথনা পীডিত লোককে 

দেখিতে না গেলে লোকে নিন্দা করিবে অথবা কেহ বলিবে যে উক্ত 

পীড়িত লোকের সহিত তাহার শক্রতা আছে বলিয়া দেখিতে আসে নাই 1 

(৯৪) এইরূপ অনান্য সকার্ধা করিবার সময়ে, মনে এই ইচ্চা! 

থাকিতে পারে যে লোকে তাহাকে সাধু বলিয়! প্রশংসা করিবে | ইত্যাকার 
আশাতে রিরা ব৷ সাধুন্তা প্রদর্শনও হয় এবং কপটতাও হয়। এঁ সশ্বন্ধে 

ইতিপূর্ব্বে রিয়া নামক পরিচ্ছেদে কিছু বল! হইয়াছে । ( বিনাশন পুস্তক 
অষ্টম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এ প্রকার ইচ্ছ। অল্লাই হউক বা বিস্তরই হউক 
এখ লাছ অর্থাৎ শুদ্ধ সন্বল্লকে একেবারে বিনাঁশ, করিয়া ফেলে। 
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রি তু 
'থালেছ” (বিশু*) সৎকার্যের লক্ষণ এই যে উহার উদ্দেশ্য মধ্যে 

স্বা্থপরভার নাম গন্ধ থাকে না_উহা কেবল আল্লার াবশুদ্ধ সৎকানধ্যর 

আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে হয়।  মহাপুক্ষ হজরত নি; 

র্দ্রন সিটি এর স্তানে লোকে এখ লাছের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে 

তিনি বলিঘাছিলেন-_ 
শট পা শি -$ ০14 জি ৮ ্ ঞি পটি ০ টি 

গু রা ভি 1.৫ 

তুমি ইহা দুঢ়তাঁর সহিত বল যে "ম্াল্লা আমাব প্রত তাঁর পর তোমাকে 
যেন্গপ আদেশ করা হইনাছে তদন্তসারে কণ্টবা-পথে দুঢ় পদে দীডাও।” 

মানব যে পধ্যন্ত স্বীঘ প্রনুন্তির অধীনতা হইতে মুন হইতে না পারিবে 

সে পর্যান্থ ত্র অনস্থ। লাভ কর! তাহার পক্ষে ৪£ঃসাপা হইবে । এই জন্য 

জ্ঞানী লোকেরা বলিণাছেন--“এখ লাছ” অন্ুযারী কার্ধা কর যত বড্ড হঃসাধা, 
তত বড় দুঃসাধ্য কাজ আর জগতে নাই। সমস্ত জীবনের মধ্যে একটী 

কাধাও যদি এখলাছ (বিশুদ্ধ সঙ্কল্প) সহকারে কর! যাইতে পারে তবেও 

মুক্ষির আশ! আছে 1” 

প্রবৃত্তির প্রভাব সত্বেও বিশুদ্ধ সঙ্কল্সের সহিত সওকাণর্্য 
সম্পাদন কঠিনতম ব্যাপার-_ প্রবৃত্তি, মনোরাঁজোব সমস্ত পদার্থ ধবিয়া 

টানাটানী কবিতেছে, এমন অবস্তায় প্রবন্তির স্পর্শে ইচ্ছাকে কলুষিত 

হইতে না দিনা, তথা হইতে কার্ধ্যকে পবিজ ভাবে বাহির করিয়া লওয়া 

বছই কঠিন ব্যাপার । গোবর ও রক্ষ পর্ণ ভাগের মধ্া দিশা, শুন ছগ্ধ 
অবিরত ভাবে নিঃল্ত কিম্বা লঞ্চয়া বেশন ছঃসাধা, প্রবুনির স্পর্শে কল- 

ছ্কিত হইতে না দা কোন কার্যাকে বিশ্রদ্ধ ভাবে আলার জনা বাহির 

করিয়া লওয়াঁও তদ্রূপ দুক্তর। এতছুপলক্ষে মহাপ্রভ্ বলিতেছেন-_ 
গু শে £ তে নি পিঠ নি ৩৮755 নি 
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টি ই 
“তাহাদের ( পশুগণের ) উদরস্থ গোবর ও রক্ষের মধা দিয়া পাঁমকারী- 
দিগেতর জন্য সুন্বা বিশুন্ধ দগ্ধ বাহির করতঃ; তোমাদিগকে পান করাইতেছি |” 

(১৪ পারা । সরা! নহল। » রোক।) যাঁভ হউক, এখলাছের সহিত 

ক'জ করা দুঃসাধ্য হইলেও মহাপ্রতু মানুষের পক্ষে ভাহা সম্ভব করিয়া 

রাখিরাঁছেন। যিনি গোবর 'ও রক্ত পূর্ণ উদরের মধা দিয় বিশুদ্ধ গপ্ধ ফিল- 

টার করিয়া স্ুম্বাদ অবস্থায় বাহির করিতেছেন; তিনি মান্ছষের প্রবৃত্তি ও 

স্বার্পরতার মধ্য দিয়! বিশুদ্ধ সঙ্কল্পের সহিত সংকার্ধ্য 
গ্রৃত্বর পভাষ 

বাতির কলিবারও উপাষ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সে শত্বেবিশ্বদ্ধ 
উপাঁয়টী নিতান্ত সংক্ষিপ্ত । সংসাঁরেব আসক্তি হইতে সন্কন্রর সশি 

মনকে ছি'ছিয়া লইতে পাঁবিশেই তাহা কবা হয়। ই নি 

মন ভঈতে সংসারের মায়া দ্র কৰিলে মাল্লার প্রেম 

প্রবল হইয়া উঠে । তখন মানব প্রপ্রমোন্োজ বালির ন্যায় ভইয়া পন্ডে 

সে. তখন্স যে ইচ্চা করে বা যে কার্যে প্রবৃন হয তৎসমুদয় তাহার 

প্রিঘজনের জনাই করেঃ প্রিরজনের চিস্তা ভিন্ন আঁর কিছুই তাহার মনে 

স্কান পার না। সংসাবাসকি-শন্য ও প্রভ-গ্রেমোন্মন বাক্কির অবস্থাও 

'তদ্রূপ ভয়! সে ন্যক্তি তদবস্থার আহার কধিলে কি বাহ্যে গেলে তাহাও 

আগ্লাব জনা এখ লাঁছেব সহিত সম্পন্ন ভইতে পারে । অপর পক্ষে, যাহাঁর 

মনে সংসারাসন্ষি প্রবল, তাঁচার রোজা ও নমাজ এখ লাছের সহিত, আল্লার 

জনা, সম্পন্ন হওসা দুর্ঘট ভইরা গাকে। মানবীম কার্ের আরম্ভ, প্রথমে 

অন্তরে উৎপন্ন হর; পবে শরীরের মঙ্গ গ্রতাঙ্গ মালোডিত করিয়া বাহিরে 

প্রকাশ হইঘা পডেঃ অজ্ঞব যে দিকে ঝুঁকিয়া গাকে কার্াফল সেই দিকে 

গড়িগা চলে । সন্মান যাহার মনে ভাল লাগে তাহার সমস্ত কাজ কাম 

কেবল “লোক দেখানের জনা” ঘটিয়া থাকে; এমন কি তাহার হস্ত মুখ 

প্রক্ষালন, বস্ত্র পরিপান প্রভতি গুপ্র-প্রাতঃকৃত্য গুলি সাধুতা প্রদর্শনের 

জন্য কর! হয়। এমন স্তলে সাধারণের সহিত সমন্ধ রাখে এরূপ কার্য্য 

যথা_সভা সমিতিতে যোগ দে, শিক্ষা দান করা) হদীছের উপদেশ 

বর্ণনা করা, প্রভৃতি কার্ধা “এখলাছের” সহিত, বিশদ্ধ ভাবে, আল্লার জনা, 

নির্বাহ কর! কতদূর ছুঃসাঁধা, চিন্তা করিবার বিষষ। সাধারণ-সম্পর্কিত কার্যে 

মধ্য এই উদ্দেশ্য থাকে যে, সর্ব সাধারণ লোকেরা উহ হিতকর নলিয়া 

বুঝিনে এনং উদ্চমলাহের সহিত গ্রহণ করিবে । তদরূপ কার্ষ্যে আল্লার উদ্দেশ্য 

এ ২৮৪ 
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7 পিউ 
থাকিলে৭ সর্ব সাধারণ লোকের ভ্বদয় আকর্ষণ করিবার ইচ্ছাটা প্রবল 

না থাকিরা কিছুচ্তেই যাগ না, এই জন্য ডুই উদ্শ্যের মিলনে এখ লা 

নঃ হইতে পারে । সাঁধারণ-সম্পর্কিত কাজে, শেষোক্ত ইচ্ছা অর্গাৎ অপর 
লোকের জদয় আকর্ষণের ইঞ্চাটী মন না আান। বড কঠিন ব্যাপার। 

অধিকাংশ জ্ঞানী আলেন ৪ চক্ষত্মান “আীরেফা তদরূপ ইচ্ছা হইতে অধর 

পৰি রাখিতে পাবেন না, মুর্খ লোকে কথা কি? মূর্খ লোকেরা মনে 
কবে “সাঁধাবণ সম্পকিত কাজঞ্চলি আমবা 'ভালব জনা কবিতেছি”_কিন্ত 
তাঁারা মহা ভুল কনিনেছে । বিশিই জ্ঞানী ও বুশিমান বাক্তিগণও তদরূপ 
কাগ্যে বিশহ্ধ সম্র রক্ষা কর! শকঠিন বলিনা ভয় করেন। এক জন 

জ্ানী সা বলিশছেন-_“আামি জিশ বংসর ধরিগ্া জামাআতের প্রথম 

সাবিতে ফ্রীযাইযা নগাজ প্িধাছিলাম 5 দে সমস্ত নমাজ আমার বিফল 

তই]ছে, ইহা আদি এখন বুঝিতে পারিঘাছি । এক দিন নঘাজে মাসিতে 

কিছু বিলম্ব ঘটগাঁছিল বলিবা শেধের সাবিতে স্তান পাইর়াছিলাম । তখন 

আমার মনে এই কগা জাগিয়াছিল যে অপর গোক, আমার এই ক্রুটা 

দেখিতে গাইল । ইভাঁতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে ইতি পূর্বো আমা 

মনে নমাজের জনা যে উংসাহ ৪ মঙ্ত্রাগ ছিল তাভা কেবল এই জন্য 

জগ্মিয়াছিল থে লোকে মামাকে প্রথম সারিতে দেখিত পাইবে ।” যাহা 

হউক, এখলাহছ 'এমন এক মানসিক হগ্ম গুণ ভাভা টিনিতে পাবা 

কঠিন _তদ্সারে কার্যা কৰা শ্বে কেমন কঈিনতন বাপার ভাহ। নলি।। 

শেন কব মার না। সংকর্থ, €ই উদ্দেশ্যর প্রভানে ঘটিলে না বিশক্ক 

ভাঁবে আল্লাব জন্য না হইলে কখনই গ্রান্া হয না। 

পরিপক্ক জ্ঞানী ভিন্ন ভান্যে বিশুদ্ধ স্কার্খর নির্বরবাচনে 
অপারগ--সাধু লোকেবা বলিশছেন যে-“জ্ানী লোকের €ই রকীৎ 

নমাঁজ মূর্খ লোকের সগৎসরেন নদাজ অপেশ্স। মুলাবান।” ইহার কাবণ 

এই যে, কি দোষে সংকাণ্য নই হন ভাত! মূর্শ লোক ভানে না 'এনং 

সদ্রদ্দেশোব সন গ্রন্থির আঁকাজ্ষা। পিবপে নিশিত হয় ভাহাও বুঝিতে 

পাঁর না। স্বহের নধো যেমন মেকি? থাকে স"কাধোর মধ্যেও তদ্বূপ 

“ভ1 কাধা, থাকে । মূর্খ লোকেরা হবিদা বণের সমস্ত পাতকেই স্বর্ণ বলি] 
বুখিশা লহ তদ্বপ উছাবা সমস্ত কার্নাকে স"কাণা বলিনা মন করে। 

অদক্ষ 'ও পরিপক্ক শ্বণপরীগক ছিরুরাকষত (পোশার) ভিন্ন অন্য পোদ্দার 

খত ০ 
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ঠা হ 
ঘেমন মেকী সোনাকে বিশুদ্ধ স্বর্ণ বলিয়া ভ্রম করিতে পারে তদ্রূপ পরিপক্ক 

জ্ঞানী ভিন্ন অন্যে বিশুদ্ধ সংকর নির্বাচন করিতে পারে না। 

আশুকার্য্যের বিশুদ্ধতা বিনষ্টকারী দোষের শ্রেণী বিভাগ-_ 
যে সকল দোষ, সংকাংম্যর “এখ লাছ” অর্গাৎ বিশুদ্ধতা নষ্ট করে তাহার 

চারিটা শ্রেণী আছে। তন্মধ্যে কোনটা অতি ছর্লক্ষ্য ও ছুর্বোধ্য এই 
জন্য আমরা বুঝিবার স্ববিধার জন্য রিয়া অথাৎ প্রদর্শনেক্ার ূ 

উদাহরণ অবলম্বনে সেই মবানাশী দোষের বণনা করিব। তে তির 

থম শ্রেণীর দেব-অতি প্রকাশ্য । মনে কর শিশুদ্ধ»া নাশক 

কোন ব্যঙ্গ মুমাজে গ্রণুক হইণাছে, ভতি মধ্যে অন্য সি 
লোক আপসিব। বোগ দিল। তখন শযতান বলিতে 

লাগিল-অতি সুন্দর ভাবে নমাজ পড়িতে থাক নতুবা ইহারা তোমাকে 
নিন্দা করিবে। দ্বিতায় শ্রেণীর দোোষ_তত প্রকাশা নহে-কিন্তু বদ 
পেঁচাল। শরতানের প্রদত্ত উপরোক্ত ফাঁকী বুঝিতে পারিনা, সে বাক্তি 

1৫, অপরের নিন্দা পরিহারের চেষ্গাষ, স্বীষ নমাজ স্ুন্গর করিনা না দেখায়, 

তবে শরতান অন্য বুক্তি অবলম্বনে তাহাকে বুখাইতে থাকে যে- তুমি সুন্দর 

মত নমাজ সম্পশ্ন কর; এই সকল লোক তোমার সন্দষ্টান্তের অনুসরণ 
করতঃ পুণ্াভাগী হইবে; আর তুমিও সন্দ্টাস্ত প্রদর্শনের পুণা পাইবে। 

হয় তো নমাজী বাক্তি এ পেচাল ঘুক্তি শুনিয়া ভুলিয়। যাইহে পারে। 

সদ্দ্রাম্তের আদর্শ হওয়া সহজ কগ| নহে । যখন কোন সার পুকষের 

অগ্তর রাজ্যে দীনতা ভীনতা ভাব পূর্ণ মানার আবিভ় ত হইয়া উদ্বেলিত 

হইয়! পড়ে এনং তাহার আলোক চতর্দিকে বিকীর্ণ হইরা যান, তখন যদি 

অপর লোক মন্ধ্মুঙ্জেব ন্যার, স্বতঃপ্রবৃন্ধ হইএা, তদরূপ অগ্নকবণ করে, তবে 

ৃ্টান্তপ্রদর্শক অবশ্যই আদর্শ পুকন বলিণ| পুণাভাগী হবেন ১ কিন্তু যেস্থলে 

সদ্গানম্ত প্রদর্শকের অন্তরে একাগ্রতভীর আালোক পুণ নাত্রায় প্রজ্জলিত হর 

নাই, কেবল লোককে অন্রসরণের প্রনুন্ি দিতে তদ্দ্ূপ কাধ্া করিতেছে 

তথা অন্ুকধণকারী বাঞ্্নির্থ তাহাকে পূর্ণ আদর্শ পুকষ জ্ঞানে তদ৯ফবণ 

করিরা লাভবান হইবে কিন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শক বাক্তি কপটতার ঝ»,কিতে পতিত 
হঈবে। তৃতীয় তশ্রণীর দোৌব--অতি গুপ্ু। মনে কর কোন বাপি 
এ কথাটীও স্শ্শর মত বুঝিতে পারিগাছে বে, নিক্জন স্কানে একা 7 অবস্তা 

যে নাজ সংশপম হন তাহা লোবেখি সাক্ষাতে শ্রকাশা ভার 27৩ শমাজ 

খ্৯১ 
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ঠি উই 
হইতে কিছু পার্থক্য ঘটিলে কপটতা করা হয়; এই ভয়ে সেই ব্যক্চি 

লোকের সম্মথে বথারীতি সুন্দর মত নমাজ পড়িবার সহজ ক্ষমতা উপার্জন 

মানসে, নির্জন স্থানে তদরূপ নমাঁজ পড়িবার অভ্যাস জন্মাইতে প্রবৃত্ত 

হর। ইহা বাস্তবিক গ্রপ্ত প্রদর্শনেচ্ছা হইতে জন্মে; কিন্তু সে প্রদর্শন 

অপরের জন্য না হইয়া নিজের দৃষ্টিতে ঘটে । অর্থাৎ প্রকাশ্য নমাজ 

হইতে, নির্জনের নমাজ সংক্ষিপ্ত করিতে লক্জ! লাগে । এই জন্য সে, 
প্রকাশ্য নমাজ যথারীতি পড়িবার অভ্যাস লাভের উদ্দেশ্যে নির্জন স্থানে 

একাকী সুন্দর মত নমাজ পড়িয়া থাকে এবং মনে করে যে, সে ব্যস্কি 

অপরের সম্মুখে সাধুতা-প্রদর্শন-রূপ-দৌষ হইতে পবিত্র হুইগাছে কিন্তব- 

আল্লার দৃষ্টির জন্য লজ্জা না করিয়৷ নিজের দুষ্টিতে নিঞ্জন নমাজ ও 
প্রকাশ্য নমাজে পার্থক্য করিতে লক্জা করায়, বাস্তবিক পক্ষে সে নিঙ্জনে 

পরিয়াকার” হইণাছে। চতুর্থ শ্রেণীর দোব- নিতান্ত গুপ্ত ও অতান্ত 

দর্ব্বোধ্য। মনে কর, পৃর্ব্বোক্ক নমাজী ব্যক্তি এ কণাও বুঝিতে পারিয়া 
সাবধান হইর়াছে যে, নিক্জনে বা প্রকাশ্যে নমাজ সম্পাদন কালে নিজের 

বা অপরের দৃষ্টিতে ভাল দেখাইবার জন্য দীনতা ও তন্মরতা অবলঙগন “গুপ্ত 
রিয়া | এরূপ জ্ঞানী লোককেও শয়তান অন্য উপায়ে ফাঁকী দিতে 

পারে। শয়তান তাহাকে তখন এই বলিতে থাকে--“তুমি বিশ্ব জগতের 

প্রভুর গৌরব ও প্রাধানা চিন্তা কব । তৃঘি জান না! কেমন প্রতাপশালী 
মহাপ্রহর সম্ুথে তুমি দীাইরাছ ?”” শগতাঁনের এই কথাকে উপদেশ ভাবিয়। 

"নস ব্যক্তি দীনতাবর সহিত প্রকাশ্য নমাজে নিমগ্ন হইতে পারে ; ও অপরের 

দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ হইতে পারে | কিন্তু এ ভাবটী তাহার নিজ্জন কালের 

নমাজে না থাকিয়া যদি প্রকাশা নমাজে নৃতন ভাবে উদয় হয় তবে “রিয়া” 

হইবে । মানুষ হইতে লাভালাভের আশা ছিন্ন হইথা গেলে, আল্লার গৌরব 

চি্তা করিবার কালে, অপরের দৃষ্টি সন্ধে মন নির্বিকার থাকিতে পার 
১ মাজের সময়ে নমাজীর মনে মান্ধষের দৃষ্টি ও পশুর দুটি সমান বোধ 
হইলে প্রকাশ্য নমাজ কালেও মনে কোন ভাবান্তর ঘটে নাঁ। কিন্ত 

উদ্চ দের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্পক্য বিবেচনা হইলে মন “রিয়া” হইতে শূন্য হইতে 
পাঁঃ নাই, ইহা বুঝা যায়। 

মার দুষ্টান্জ অবলঙ্গনে উপরে নমাজ বিনাশক যে চারি শ্রেণীর দোষের 

পরিচয় দেগশা গেল ভাগ অন্যানা সৎকার্ধোর মধ্যেও ঘটিয়া থাকে। যে 
টি 
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ব্যক্তি এই হুক পার্কা চিনিতে না পারে, সে সংকার্ধোর পুণ্যে বঞ্চিত 

হন এবং অনর্থক পরিশ্রম করিয়া জীবন মাটা করে। তাহার সমস্ত কর্ম 

বিনষ্ট হয়। এই কারণে মহাপ্রভু বলিতেছেন__ 
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“এবং ভাহাঁবা যাহা কর্পনাঁও করে নাই তাহা উহাদের জন্য আলা হইতে 

প্রকাশিত ভইয়া পড়িবে ৮ (২৪) পারাঁ। শ্ুবা জমব। € রোক ।) 

ঘাভাদের জৎকার্ধ্য বিনাশ পাইবে তাহাদের সঙ্ন্ধে আল্লা এই কথ! বলিয়াছেন । 

জও্কার্ধেরর সঙ্গল্লের সহিত গরবৃত্তির আবিলতার মিশ্রণের 

ভারতম্াানুসারে শাস্তি বা পুরস্কারের বাবস্থা পাঠক! জানিয়! 

রাখ__“এবাদতের নীয়ৎঃ অর্থাৎ সৎকল্মের সঙ্কলের মধ্যে “রিয়া € সাধুতা 

প্রদর্শন ) বা অন্য কোন প্রবৃত্তি-মুলক-স্বাথপবত। মিশ্রিত হইলে বদি প্রথনোক্ত 

অপেক্ষা শেষোন, উদ্দেশ্য বলবান হর তবে কর্দ কণ্ঠা শান্তির উপধুক্ধ 

হইবে কিন্থ উর উদ্দেশ্য সমান সমান হইলে সে ব্যন্ি পুরস্কার বা 

শান্তি কিছুই পাইবে না । অপর পক্ষে রিরা বা প্রবুত্তি মূলক স্বার্থপরতা 

চর্রবল থাঁকিলে আশা করা যায যে, কার্ধাকর্ত। কখনই পুরস্কারে বঞ্চিত 

হইবে নাঃ ইভা তদীছের বচনাবলী হইতে বুৰা যাঁয়। 

একটী বিখ্যাত ভদীছ বচনে প্রকাশ আছে যে এবাদতের সঙ্কল্লের 

মধ্যে প্রবুন্ি মূলক-স্বার্ণপরতা মিশ্রিত হইয়। উহার বিশুদ্ধতা নষ্ট করিলে 

আল্লার আদেশ হইবে যে যাহার উদ্দেশ্যে এই সংকন্ম লংক্গার্ধোর চা ও 

করিগ্রাছ তাহার নিকটে গিপা পুরস্কার চাও এই খারনির আবিলত। 

আদেশ, আমাদের বিচারে সেই সৎকাধ্ের সন্ধে উক্ত ৭ নম 

হইয়াছে যাহার মধ্যে উষ্ত' ই প্রকার আকাজ্ম। সমান 

থাকে, তথায় অবশা সৎকাধ্যে পুণ্য পাপ্ররা যাইবে না। একই কাধ্য, আলাৰ 

জন্য এবং অন্য স্বার্থ সিদ্ধির মানসে করিলে এবং তজ্জনা পুরস্কার পাইবার 

আশা! করিলে উক্ত প্রকার আদেশ ভইরা থাকে । যে সকল হদীছ বচনে 

শাস্তির কথা উল্লেখ হইরাছে তথায় কাছের উপ্গোশা মধো সম্পরণই “মিয়া, 
২৯ 
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বা প্রবৃত্তি মূলক স্বার্থপরতা ছিল অথব! সেই কার্ণ্যটা আল্লার জন্য করিবার 
ইচ্ছা করিলে তদপেক্ষা প্র্নত্তি মূলক স্বার্থপরতা বা €রিয়া” প্রবল ছিল। 

সংকাধ্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য, আল্লার সান্লিধা পাইবার আশার হইলে এবং 
তৎসঙ্গে রিগা ব| প্রণুপ্তি মূলক স্বার্থ দর্ধল ভাবে মিশ্রিত থাকিলে তাহাতে 

বিশুদ্ধ সঙ্গল্ল কত কাধের নার তত পুণ্য ন|। পাওয়। 
সতকাযে।র সন্বল্র 

অপক্ষ] প্রর্াতর গেলেও কির না কিছু পাইবার আঁশা আছে । এ 

অ(বল&। দুর্বল কথার সত্যত। দুই প্রকার প্রমাণে পাওনা গিণাছে। 

ভি প্রথম- থু মূলক প্রমাণে বুঝা গিয়াছে যে, আল্লার 

সান্নিধা পাইবার উপথুক্ত গুণ ভইতে পর্চিত ভইলে, এক বিষম ক্গৌোভানলের 

“পরদার” অন্জরালে পড়িণা দগ্ধ ভইতে ভন; তাহার নানই "শান্তি । আল্লার 

সানিধা পাইবর ভঠিল|বটা, অনন্ত সৌভাগ্যের লীজ এবং সাংসাবিক 

ত্বার্থের লালস।, দ্ররাগোব হেঠ। কোঁন বাক্তি উন ঢুই "অভিলাষ মনে 

স্তান দিলে এক অভিলাষ মনকে মালার দিকে আঁকরণ কৰে এবং অনাটা 

তাহা হইতে দুরে লইর। যান | উদ দ্বুত অভিনাষের বল সমান সম 

হইলে, এই ফল ভন যে একটা শ্ষি যদি জদনকে এক হন্ত নিকটে 

টানিগা আনে তবে 'অনাটী উভ্াঁকে ততখানি দূরে লইয়া বান স্রতরাং উভগের 
সঙ্র্ধণ মন পূর্সে ঘে স্তানে হিলি এখও সেভ স্ঞানেই রচিত] যাণ। কিন্ত 
এক শক্তির প্রভাব এক হস্ত পবিমাণ নিকটে আসিলে যদি বিধোধী 

বলের প্রভাবে অন্ধ হন্ত দূরনগ্তা হয় তবে ফলে অদ্ধ ভস্ত পরিমাণ 

নিকটবন্ভী হ্টযা থাঁকে । আবার তদবিপবীত অদ্ধ হস্ত নিকটে আকৃষ্ট 

এবং এক হস্ত দুরে টিতাটিত হইলে অদ্ধ তত্ত দূবনন্ী রভিঘা যা2। 

এইরূপ, কোন পীঠিত বানি উদ্ণ ওুবধ গেননের সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণ 

শীতল দষধধ সেবন কর্সিলে উতয়ে সমান সমান হগগাতে কোন পরিবর্ধন 

ঘটাইতে পারে না। কিন্চা শীতল ওুঁবণ অল্প মাব্রাণ সেবন কবিলে 

উষ্ণতার প্রভাব কিছু অবশিষ্ট থাকে । আবার শীতল ওষধ অধিক পরিমাণ 

খাইলে উষ্ণতা লুপ্ত হইণা কিছু শীতনতা বুঙ্ধি করে। শরীরে পীঢা 

ও ল্াস্কের উপর ওঁষধের প্রভাণ যে প্রকার মাস্কার উজ্জ্বলতা ও মলিনতাব 

সঙ্গন্ধে পাপ পুণের প্রভাব ছছদ্নপ। এক বিন্দ, পবিমাণ পাপ বা পুণ্য 

আন্ার উপব হ্বস্ব ক্ষঘত। প্রকাশ না করিয়া চলিরা যার না আহার 

নিজিতে উহ। দর কম বেশী গ্রকাশ পাইবে! এই মন্মে মহাপ্রাহ বলিঙগাছেন_- 

১৫১০ 
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“বে ব্যক্তি বালুক! কণা সমান সংকাগ্য কবি তাগাও লে দেখি 

পাইবে এবং বে ব্ন্তি বালুকাকণা তলা পাঁপ কাঁধা করিবে তাহাণ সে 

দেখিতে পাইবে” (৩০ পাবা স্ুর। জল ভালাং। ১ রোকৃ) বাচা 
হউক, আল্লার জন্য সম্পাদিত কাধোর মধ্যে র্যা বা গ্রপন্তি মলক শ্বার্শ 
মিশ্রিত ভইতে না পারে তচ্জন্য নিশেষ সতকত। অবলপন কর! বৃমানের 

কারা । সত্রন্দেশ্যের সঙ্জে প্রবুরি-মূলক প্রবল স্বার্থ বা রিয়া" মিশিল? 
লোকে উহ। নিতান্ত সামানা ও র্বল মনে করে | স.কার্ধাকে নির্দোষ 

রাখিতে হইলে তাচাব উদ্দেশোর সঙ্গে প্রবন্ি মূলক স্বাথ মিশিতে দে পয়া 
কখনই উচিৎ নহে । দ্বিভীয়__রহমত-মলক প্রদাণ। বিভিন্নবাদী সকালই 
এক বাক্যে শীকার কবিতেছেন বে, যদি কেহ আগার জন্য ভজে যাঈবাঁর 
পথে ক্রা বিক্রণ্রে হীচ্া করে ভবে আদিম ও মূল উচদশাটী হজের 

জন্য থাকাণত এবং ক্রয় পিক্রদেব ইন্ছা পনে ভাহাব অগ্চগত ভাবে উৎপন্ন 

জগা-ত হজের পুণ্য একেবারে ন্ট ভইবে নাহ ভাব বিএ? একক উদ্দেশ 
হজ করিলে ধত পুণ্য মিলিত ভত পুথা অবশাই পাইবে না। আধার 
দেখ, কোন ব্ঞ্চি আছর জনা চেভাঁদ ( ধশ্মখু) করিতে যাইবার জনা 
প্রক্গত ভইগাছে এবং সেই সমর ৮ই দিকে জেহাদ 'আরন্ত হইয়াছে । এক 
দিক ধন্দদোহী কাফেপগণ ধনবান, সে দিকে গেলে জঃলনধ ধন "অধিক 
পাঁগয়া যাইতে পারে | অন্য দিকে কাকেল লোক দরিদ্র, সে দিকে জলন্ধ ধন 

পাইবার আশা নাই। এমন অবস্থার সেব্াঁগ নদি ধনী কাখেরের দেশে “েভাঁদ” 

করিতে যায় তবে তাহার সমস্ত পুণ্য নষ্ট হবে না; ভহাব কারণ এই 
যে আল্লার জন্য ধঘু্ কর] তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জয়লন্ধ ধন, 
পাঁওম1, না পাওধা একটা আগসঙ্দিক ব্যাপার মার | আবার দেখ, জয়- 

লঙধ ধনের প্রাপ্টি বা অপ্রাপ্ির সঙ্গ মধ্যে পার্থক্য খকিতে পারে, কিস্থু 

প্রকত ধন্ম-মুদের সঙ্ল্প মধ্যে পার্কা ছিল না। ভাগ্য ক্রমে, কেসল 
ধন লাভ, যে স্থানে ধর্খাযুদ্ধের মুল উদ্দেশ্য ভয় তথার পুণ্য প্রাপ্রির 
সন্দেহ থা.ক। 
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সত্য বল! যাহাদের প্ররুতিগত্ত অভ্যাস হইয়া গিঞাছে তেমন সত্যবাদী ব্যাক্ক 
বদি “আল্লার জন্য” এবং মনুষ্য জাতির হিত কামনায় 

সাধু উদ্দেশ্যে বাধ্য হই ছোট খাটো দই একটা মিগা। 

বলিলেন তথাপি তিনি ছিদ্দীকের শ্রেণী হুইতে বহিঙ্গত হইবেন না। 
দ্বিতীয় সতক্ষতা_ মোনাজাৎ অগাঁৎ আল্লার সম্মখে নিভত-নিবেদন 

কালে, মনে মুখে পূর্ণ সতাবাদী হইতে হয়। যখন বলিবে ০৫৯ ৮৮৯ 

“ষ্বীয় মুখ ফিরাউলাঁম” তখন যেন তোমার মনের মুখ সংসারের সর্বববিধ 

পদার্থ হঈতে ফিবিরা "আল্লার দিকে যাণ। তদ্রূপ না হইঙ্লে তোমার মিথা। 

উক্তি হুঈবে। তাহার পর যে সময়ে বলিবে -._-+-*--) ৮ ১১ 

“তোমারই আদেশ পালন করিতেছে 1৮ সে সময়ে তুমি যদি লোভাদি 

প্রর্াওির আদেশ মত চলিতে থাক বরং তাহাদিগকে অধীন করিতে ন। 

পারিয়া, তাহাদেরই হাতে ক্রাড়। পুতুলের নার পরিগালিত হও, তবে তোমার 

পক্ষে এরূপ বল! মিগ্যা কথা হইবে ৷ যাহার অধীনতার ও আদেশ মত 

চলা যার তাহারই দাস বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। এই জন্য মহাপুকষ 

হজরৎ রম্্ুল 94. মানুষকে শরণ রৌপোর “ক্রীতদাস বলিগাছেন__ 

মগ] কখন সঙ্গত? 
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“দেরেম ও দীনারের দাস অতি জঘন্য 'ক্রীত দাস ।”৮ ন্বর্ণ রৌপা, 

ধনৈশ্বর্্যের কথ কি, মানব যে পর্যান্থ সংসার সর্দবিধ আসন্দি হইতে 

অবাহতি পাইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে না পারিবে সে পগ্যন্ত “মালার দাস 

মাজা দাল ,ই মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে না । সংসারের সর্বাবিধ 
বার যোগাতার আসক্তি হইতে অব্যাহতি পাইর! আলার দাস হইতে 

4 হইলে যেমন সমস্ত বসব ও ব্যক্তির মায়া মমতা ৪ 

আসক্ি হঈতে 'অবাহতি পাওরা চাই তদ্বপ শ্বীর প্রবৃহির আণ্দশ ৪ 

পরামর্শ লঙ্ঘন পূর্বক স্বাধীন হওখা আবশাক | সম্পূর্ণ ৭পে “মাপার দাস, 

ভইতে হইলে স্বার্থ ও 'অহংভাবাক একবারে বলি দিতে ভয়, তার 

পর "আল্লা ভিন্ন সর্ধবিধ বস্তব ব। বন্দির ইচ্ছা নির্শল কবিতে হয় এবং 

ন্াশ্্রা যেক্প বিধান কবেন বা যে ভাবে রাখেন তাহাতেই সম্পূর্ণ সন্থষ্ট 
থাকিতে হয। এই দিপ ব্যবহার, নাল্লার দাসন্র সঙ্গান্ধ পূণ সত্য । বাহার 

খ্ন)৮ 
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ভাগোে এইৰপ অবস্থা না ঘটে তাহাকে ছিদ্বীক বলা যায় না এমনকি 

সে প্রার্গনা বিষয়ে সত্যবাদীও হন না। 

ত্বিতীয় সত্যরক্ষা__সক্গষলের মধ্যে । যে কর্নারা আল্লার নৈকট্য 
পাইবার অভিলাষ থাকে তন্মধ্যে আল্ল। ভিন্ন অন্য বঞ্ধ বা বান্তিকে পাইবার 
ইচ্ডা রাখ! উচিত নহে। কর্মের উদ্দেশ্য মধ্যে আল্লা ভিন্ন অনা কোন 

পদার্থকে সঙ্গী করিয়া না লওয়াকে “এখ লাছ+ শুদ্ধ-সঞ্কল্ | 
কহে । এইরূপ এখ.লাছকে “ছেদক বা সত্যও বলা এ ১ 

ষার, কেননা “€ছেদৃক্' কথাটা ব্যাপক; বচন, বা পক্ার্থে 

সম্ষল্ল, অঙ্গীকার, ইত্য।দি ছয় বিষয় লইয়া! ইহা! ব্যাপূত ; টনি বি 

তন্মধ্যে কেবল সঙ্বল্প সঙ্ন্ধীর সত্যকে এখলাছ বলে। | 

( সকল সময় লীয়গ অমিশ্রী বিশুদ্ধ ও প্রকৃত বাস্তবিকত যুক্ত 
হওয়া বাঞ্ছনীর |) এবাদৎ (সংকার্ধয ) করিবার কালে, আল্লার সাগিধা 

পাইবার বাসনার সঙ্গে অন্য আশ। মনে থাকিলে সে ব্যক্চি উদ্দেশ্য বিষয়ে 

মিথ্যাবাদী বলিয়া গণ্য হুইবে। 

তৃতীয় জত্যরক্ষ1__কর্তব্য অবধারণে ও মতের দুঢ়তা রঙ্গণে। কোন 
কোন ব্যক্তি অবধারণ করে যে-_'রাজত্ব পাইলে স্ববিচার করিব”; "শাসন 

কার্ধা বা শিক্ষা দানে আমা অপেক্ষা সক্ষম ব্যক্তি বাহির হইলে তীহার 
হুন্তে শাসন ভার বা শিক্ষ! দানের ভার প্রদান করিব,» এরূপ অবধারিত 

মত কথন কখন যথোচিত দৃঢ় থাকে আবার কথন এমন ছর্ববল হয় যে 

অবধারণের পরক্ষণেই লুপ্ত হয়। অবধারিত মত যে সময়ে মনের মধ্যে 

প্রচুর বলবাঁন থাকে-_কিছুতেই বিচলিত না হুইয়। কাধ্য সম্পন্ন করিয়া 

দেয় তাহাকে “সত্য অধ্যবসায়” 'বলেঃ কিন্তু উহা! যখন নিতান্ত ছর্বল 

থাকে-__সামান্য কারণে পরিবপ্তিত হুইয়া যায় তথন তাহাকে এমরিগ্যা ইচ্ছা! 
কহে। ছিদ্টীক লোকের '“কর্ঠব্যাবধারণ” ও সেই “অবধারিত মত" নিতান্ত 

দুটি ও অবিচলিত ;$ কেননা তাহাদের মনে উহাকে তদবস্থায় অটল রাখিতে 

একটা প্রবল ইচ্ছা সর্ঘদ| জাঁগরুক থাকে । এই জন্য মহায। ওমর ফারুক 

নিজের “অবধারিত মত প্রকাশ কালে বলিয়াছিলেন_-“যে সম্প্রদায়ের মধ্যে 

মঠান্ছা হজরৎ আবুবকর ছিদ্দীক বত্তমাঞ্জ আছেন, তাহার সর্দার (নেত৷ ) 
হওয়! অপেক্ষা আমি শক্র হস্তে আমার শিরচ্ছেদন অধিক তালবাসি |” 

তিনি হজরৎ আবুবকর ছিদ্দীফের সম্মথে মুছলমান সম্প্রদায়ের সর্দার না 
নিতে 
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হইবার ইচ্ছাকে স্বীয় অন্তরে এতই বলবান দেখিয়াছিলেন যে শক্র হস্তে 
প্রাণ বিসর্জন করা বরং তাহার সন্মুথে মুছলমাণ রাজ্যের রাজা হওয়া 

অপেক্ষা অধিক প্রিয় বলিয়! বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কগুব্যাবধারণে 

এবং সেই অবধারিত মত' অবিচলিত তাবে রক্ষণে চূড়ান্ত সত্য-পরার়ণ 
ছিলেন। মনে কর, যাহার প্রতি রাজাজা! হইল যে “তুমি হজরত ছিদ্ীককে 
হত্যা কর, নচেৎ তোমার মাথা! কাটা যাইবে এই ব্যক্তি যদি নিজের 

প্রাণ বাচাইতে নিরপরাধ হজরৎ ছিন্দীককে হত্যা করে তবে তাহার ও 

হজরত ওমরের মধ্যে কর্তব্যের প্রতি মমতার পার্থক্য কতদূর ছিল 
ভাবিয়া দেখ ।, 

চতুর্থ সত্যরক্ষ1_অঙ্গীকার পালনে এবং অবধারিত কর্তব্য যথারীতি 
সম্পাদনে। কোন কোন ব্যক্তি, কোন বিশেষ কণ্ুব্য কার্য করিবে বলিয়া 

পূর্ববে অবধারণ করিরা রাখে, যথা--ধর্মধুদ্দ আরম্ভ হইলে, আল্লার জন্য 
যুদ্ধে যাইবে এবং যুদ্ধ করিতে করিতে শক্র হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিবে তথাপি 
পশ্চাৎপদ হইবে না। কোন ব্যক্তি বা এইরূপ অবধারণ করে যে, উপযুক্ত 
গুণবান্ নেতার আবির্ভাব হইলে তাহার হস্তে নেতৃত্ব দিয়া তদধীনে কার্য্য 
করিবে কিন্ত যখন ঠিক সেই সময়টা আসিয়। উপস্থিত হয় তখন প্রবৃন্তি, 
নির্ধারিত অন্দীকার পালনে মাথা তুলে না। এই জন্য মহাপ্রভু বলিতেছেন_- 

2০ পািতা পি ০টি পাতি পি নিশি এ পা 

5 ৫৯1০ 41 19 0-815 ৬ | ৯১ ০.৩ হা 

“কৃতকগুলি লোক এমন আছে, যাহারা আল্লার সমীপে (জীবন মরণের ) 

অঙ্গীকার করিরা, তাহ পূর্ণ তাবে প্রতি পালন করিয়াছে ।৮ (২১ পারা। 
হুরা_-আহজব। ৩ রোকু।) 

যাহারা ধন বিতরণ করিবার ইচ্ছা করিয়া, শেষ করে না তাহাদের 

সন্ন্ধে তিনি বলিতেছেন__ 
£ রী 11 কি ্ত | ক ও নি ০5 লে 

৬ 4.1 ৮ ঞ&| নত (/% শ$ ও 

৮ ॥ রর 6 285 ৮ ০ এ ৮ 

৬. ০ সা ৬/ (09 ৯৪০৭ এ (৩১ ৬৮2) লও 

৪ ছি তি নি শা 

০১১৪ ১ & ০3১ ৪৪০৪৯ 

৩৬০ 



ছেদ্ক্ বা! পূর্ণ প্রকৃত সত্য ] : ১৫৪১ পন্ডিত পু 
৫ 

“তাহাদের ( কপটাদিগের ) মধো এমন লোক আছে যে, তাগারা আলার 

সঙ্গে এইরূপ অঙ্গীকার করে--“আল্লা যদি দ। করির1 আমাদিগকে ধন দান 

করেন তবে আমরা অতি নিশ্চয় সংকার্ধ্য করিব এবং অতি নিশ্চয় সাধু 
হইব। কিন্ত যখন, তাহার অনুগ্রহে, তাহাদিগকে ধন দেওগ হয় তখন 

তাহারা সে ধন পাইয়া কূপণতা ক:র এবং অঙ্গীকার পালনে বিমুখ হয়; 

পরিশেষে ফল এই হয় যে আল্লার সঙ্গে অঙ্গীকার তঙ্গ করার দরুণ এবং 

মিথ্। অঙ্গীকার করার দরুণ আল্লা তাহার্দিগের হৃদয়ের উপর শেষ দিন পধ্যন্ত 

কপটতার জাল বিস্তার করিয়া রাখেন 1৮ (১০ পারা । সুরা তওবা । 

১০ রোকৃ |) 

পঞ্চম সত্যরক্ষ1-_অন্তরস্থ ভাবের সঙ্গে বাহিরের ব্যবহার সমান ও 

অন্ররূপ রাখা সন্বন্ধে। মানুষের মনে যে ভাব, যে অবস্থায় থাকে, ব্যবহারিক 

কাধ্য ও আচরণ তদন্ুরপ হওয়া এই শ্রেনীর সত্যের চিহ্ছ। অস্তরে 

গা্তীগ্য না থাকিলেও যদ্দি কেহ ধীর-গম্ভীর তাবে চলে তবে সে সত্যবাদী 
নহে। মনের আবেগ ও বাহিরের অবস্থা সমান রাখিতে পারিলে প্ররূপ সত্য 

লাভ কর! যার। বাহার অন্তরের ভাব বাহিরের আচরণ অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট 
অথবা সমান সমান তাহার দারা এই শ্রেণীর সত্য রক্ষা পাইতে পারে ॥ 

( ইহার কারণ এই যে অন্তরের ভাব হইতে তাদমুরূপ ইচ্ছা জন্মে, সেই 

ইচ্ছা কথন কার্ধ্য উৎপন্ন করিতে পারে, কখন বা পারে না।) এই হেতু 
মহাপুরুষ হজরৎ রন্থুল রা? আল্লার স্থানে এইরূপ ভার 

প্রার্থনা করিতেন-_- “হে প্রভু! আমার প্রকাশ্য আচরণ প্রকাশা জচণ 

উৎকুষ্ট হইতে উতরুষ্টতর কর এবং আমার অন্তরকে উ রঃ রী এ. 

তদপেক্ষা উতৎ্কৃঃ কর ।” যাহার অন্তর, বাহির অপেক্ষা 

উৎকৃষ্ট নহে বরং সমান সমানও নহে অথচ মননে করে যে তাহার অগ্ভর 

বাহির সমান হইয়াছে সে যদি তদগ্থরূপ অবধারণ পূর্বক নিজের সাধুতা 

প্রদর্শনের ইচ্ছা! নাও করে তবু ত সে মিথ্যাবাদী এবং ছিদ্ধীকের আসন 
হইতে বহিষ্কত। 

বন্ঠ সতারক্ষা-_বিশ্বাস-জ্ঞান অর্থাৎ ঈমামের চরম উন্নতি-বিধানে | 
মানবকে যে সকল ধণ্মভাব ও গুণ লাভ করিতে হয় তাহার আভাস 

মাএ পাইয়৷ সন্তষ্ট হওয়া উচিত নহে । তৎ্নমুদরকে পূর্ণ ও বলবান করির! 

হদয়ে বদ্ধমূল করিরা ওয়া উচিত এবং তঙ্জপ হইল কি না তদবিনয়ে সত্যতা 
৬১ 



দো শ্গ়াশ। চদা ১৫৮২ 7 পঞ্চম পরিক্টে 

1 পিছ 
পরীঙ্গা করাও কর্তব্য । কোন ধর্শতাবের আভাস বা ছটা মাত্র দেখিয়। 
নিশ্চে্ট হইলে, সত্য রক্ষা পার না। দেখ যাহার! মুছলমান হইয়াছেন, 
তাহাদের মনে, ভাল মন্দ বিচার পূর্বক, মন্দটী পরিত্যাগের অতর্কতা ; 

আপধ্লার প্রতি নিরতা, পাপ ভয়, অগ্নগ্রহের আশা, আল্লার বিধানে সম্তাষ্টি, 

এবং তংপ্রতি ভালবাসা প্রভৃতি ভাবের কিছু না কিছু অবশ্যই প্রবেশ 

করিগাছে ; কিন্ছ প্রারন্তে & সকল ভাব অতি ভর্ধল থাকে পরে ক্রমে 

ক্রমে বলবান্ করিয়া লইতে হ7া। যাহাদের মনে এন্ঈপ ভাব বা গুণ, 
পূর্ণ উন্নতি পাইমা বিশেষ প্রবল ও দুঢ ভাবে বন্ধমূল হইরাছে তাহাদিগকে 

সত্যপরারণ বলা যার। এই উপলক্ষে মহাপ্রভু বলিতেছেন-_ 

ী নি শি রনি শু পাঠ শি নি টি নি তু 

রি | $ প্র এ | ৯৮০ ৬ ১-1। ২ -৮1 ১1 

তি ঞগ রি 2৮ পানি রগ চি ০ ৬ শট চি এটি এগ ওরে 

| ১০১ 5 151178 ) ১ কর 

& $1০-৮- রী ৬০২01 শির্বি 

্ ভরি 

০ ৬১__১১--০)] রর 5৩) 3 

“নিশ্চই মোমেন লোক তাহারা, যাহারা আল্লা ও তাহার রসুলের উপর 

€( এমন 'অবিচলিত ) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে যে, বিশ্বাস করার পর তন্মধ্যে 

(কিছু মাত্র) সন্দেহকে স্থান দেয় না এবং নিজের ধন প্রাণ সহকারে 

আল্লার পথে পরিশ্রম করে। এই প্রকার লোকই সত্যপরারণ । ( ২৬ পারা। 

সুরা হোজোরাৎ। ২ রোকৃ ।) যাহ! হউক, ধাহাদের ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস- 

জ্ঞান পূর্ণ উন্নত এবং নিতাস্ত স্্দূচ তাহাদিগকে মহাপ্রভু সভ্য-পরায়ণ 

(ছিদ্দীক ) বলিয়াছেন । দেখ যে বাঞ্চি কোন ভরঙ্কর বস্ত দেখিয়৷ তয় 

পাইয়া থাকে ভাহার শরীর কীপিতে থাকে, বদন মণ্ডল পাণ্ড, বর্ণ ধাব্রণ 
করে, আহার নিদ্রা দূর হইয়া যাগ; ফলকথা।, সে অন্যান্য সমস্ত ভূলিয়া 
কেবল ভয়ে অস্থির হুইয়া পড়ে । আশ্লার সম্বন্ধে রূপ ভর জন্মিলে তাহাকে 

সত্য ভয় বলা ষায়। যদি কোন ব্য বলে যে আমি পাপ দেখিয়া 
৬] 



ছেদ্ক্ বা পৃ প্রক্কত সতা ) ১৫৪৩ পান্তা পু আছ 

টি ৬৪ 
ভয় পাই” অথচ লে পাঁপ পরিতাগ করিতে না পারে তবে তাহাকে 

মিথ্যাবাদী বলা যায় 1 অন্যান্য মানসিক ভাবের লগগন্ধেত এইক্প বিবচন! 

করিয়া লওয়া আবশ্যক । প্রতোক মানসিক ভাবের অসংখ্য বূপ বা 

অবস্থা আছে । 

যাহা হউক, ধে নাক্কি উল্লিখিত ছষ বিষয়ের প্রত্যেকটী মবলঙ্গনে 

পূর্ণ সত্া-পরায়ণ হইতে পারিঘাছেন তাহার সতাকে পূর্ণ সতা এবং তীহাকে 

ছিদীক বলা যাঁর, কিন্কু যে বাক্তি দই এক বিষয়ে পুশতা লাভ করিত 

পারিয়াছেন বটে কিন্ত "পর বিষয় পারেন নাই তাহাকে ছিদ্দীক বলা! যায় 

না। তথাপি যিনি যত বিষয়ে যে পরিমাণে অধিক সতা রক্ষা করি" চলিতে 

পাবেন তাহার গৌরব তত অধিক হইবে । (মঙ্গল কিসে হয় আমাই 

সাল জানেন )। 





সৌন্তাগ্য-্পর্মমণি। 

মছাত্সা ইমাম মোহাম্মদ গাজ্জালী রহমতুল্লার 

| ক্রিম্নির! ভ্না- হুনী লতি 

গ্রন্থের বঙ্গান্গবাদ। 

পঞ্চম খণ্ড 

পল্ডিভ্রাশ্প পুত্ভন্চ | 

শেষ ভাগ, 

মৌলবী মিজ মোহাম্মদ ইউসফ আলী মরছুম 
বতৃ“ক অনুবাদিত ও সম্পাদিত । 



গুল ঈমান গিব্িগা *.-..৬ 

পৃত্তকাধলীয় লর্ববশ্ধ নংযঙ্গিত। বিমানুমতিগ্তে অংশ বিশেষে! মুর নিহেধ। 

র্ 
৮ 
র্ 

1617150168৫ 8111 
৬ 

চি) ৩/111 

১৫ 

রাজশাহী... 
হেমায়েত ইসলাম রিয়ার প্রিন্ট প্রেসে 
 নূপেজ চক্র কর কর্তৃক মুদ্রিত । জিতীয় সংস্কল্প 

(পরিবর্তিত গ পরিবন্ধিত) 
মির্জা মোহাম্মদ ইয়াকুব 

কর্তৃক গ্রকাশিত। মূলা ২১ ছুই টাকা মাক 



ব্য 

গ্রবুন্তি পর্যবেক্ষণ 

সদ্ভাব চিন্তন 

'আাল্লার প্রতি ভরুদ। 

প্রেম, অনুরাগ ৭ প্রসঙ্গ 

মৃত্যুণচন্ত। 

সুচী পঞ্জ। 

পরচ্ছে॥ 

এঠ পরিচ্ছেদ 

গম পরিচ্চে। 

৮ম পরিচ্ছেদ 

নম গরিল্জেদ 

১৪০৪) পারছ 

পরাজ 

১ 0১৫৪৫) 

১৮ (১৫৮১) 

৮৭ (১৬৩১) 

১৬৬ (১৭১৪) 

2৪৬ (১৭85) 



সুরা ফাতেহ। 

সাপ) এপ 

সনপ জগাছের স্বামী, অশেষ ককুণাময় ! 

[বিচার কাঙছোর গ্াভ, দাণ্ড মোবে নলাভকু। 

কুপখ-সিন্ধো । আমি মাত্র তব লারাধন! করি, 

£তামারি লিক্টে শুধু শাপাভ লাঁচিযা মনি । 

শু দুঢ় সবল পে গিয়াছে ্রমিক তব 

১1 চালান ( পাপ মাত, ভে বকণাসয় বল 

আঅভিশপ। পপ-ভ্রম্ট চলিয়া থে পপ নিজি, 

(লবাগতভাঙজন উবে, হ'য়েছে, 6 ভি তত, 

নপ্তনা সে পণে কভু. এই দ্বয়াদান চাই 

ঢরমে পরম গতি । হে দয়াল, ফেন পাহ। 

_ম্তীয়র বহমান খা: 

্ তপ্লাগ--পোৌম ১৩০৯ 

কও চাও 



মৌভাগা-মর্ঘনণি | 
পঞ্চম ধণ্ড ( শেষার্ঘ) 

পন্ত্িভ্রাণ গুত্ডক্ষ 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

প্রবৃর্রি-পর্ধাবেক্ষণ | 

1০০ ৩৮ 5 ৫৮৪ | 0০ 

মোবাকবা-প্রবৃতির প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি যংস্থাপন ও 
মোহাছবা-_ প্রবৃত্তির ছিসাব গ্রহণ । 

মহাবিচারকের নিকটে মানবের বিচার--পরকালে। 

প্রিয় পি জানিয়া রাখ, মহাপ্রতু বলিয়াছেন-_ 

5 চে ৮৮॥ 8৮৮০ 

£-১৯৪) | ০১ ০--/1 ০০৮ (৮4১5 

চা 5৮ রি নে পার্গকা নত 

পণ্বিক ওজন হয় এমন দীড়ী পাল্লা আমি কেয়ামতের দিন খাড়া করিব? 

ভাহাতে কোন প্রাণী কিছুমাঞ্জ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।” (১৭পারা। সুরা 
১ 



(সনৌঙ্জাপ্য গণ আরবি ১৫৪৬ [ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

€চি হী 

আম্বীয়া। ৪ রোকু।) কেয়ামতের দিন স্বয়ং আল্লা, পাপ পুণ্যের বিচার 

করিবেন । কেহ বালুকা-কণা তুল্য পাপ বা পুণা করিলে, তাহারও সুক্ষ 

বিচার হইবে ॥ বিচারের সময়ে কাহার পুণ্য কম ধরিয়া বা পাপ অধিক 

দেখাইর। অন্যায় করা হইবেনা। অসংখ্য মানবের বিচার তিনি একাকী 
এক মুহুর্তে সমাধা করিতে সক্ষম । 

মানবের নিকটে স্বীয় কার্য্যের বিচার-ইহকালে। পাপ 
পণ্যের বিচার তিনি ইহকালে ন। করিয়া পরকালে করিবেন বলিয়! অঙ্গীকার 

করিয়াছেন; কিন্ধ মানবকে তিনি স্বীয় কার্যের বিচার এই পৃথিবীতে 
বাঁচিবার কালেই করিতে আদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন-_ 

লি চি পি 0 তা পপ লা চি এটি 2৯ পে নি রগ 
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“আগামী কল্যের জনা ( পরকালের জন্য ) মানব যাহা কিছু অগ্রে পাঠাইয়াছে 

তাহা পরীক্ষা করুক 1” (২৮ পারা | সরা হশর | শেষ রোকৃ |) 
মহাপুরুষ হজরত রস্মুল তি বলিয়াছেন - “বুদ্ধিমান লোক সময়কে 

ভাজে ৪ চারি ভাগ করিয়া এক ভাগে, স্বীয় কার্য্ের 

দৈনন্দিন কার্ধোর বিচার করে, অন্য ভাগে আল্লার সমীপে গোপনে 
সময় বিভাগ আত্মনিবেদন করে; অপর এক ভাগে ভীবিকা 
টা নিন সংগ্রহের চেষ্টা করে, এবং শেষ ভাগে হালাল 

বস্ত উপভোগে নির্দোষ আরাম লাভ করে ।” মহাশ্স! ওমর বলিয়াছেন-__ 

শট কা পা শট 5 তা পানি তি শি টে লাঠি তা £ লগ 

|. ১৮৮ ক ৬। ৮১ 4” | | ১ 1৯, 

“তোমরা বিচারিত হইবার অগ্রে নিজের বিচার কর।” 

স্বয়ং মহাপ্রভু আল্লা বলিয়াছেন_- 
টির 

পা £& ছ৮71 ৩25 সা 
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কটি কী রর 

“তে মুছলমানগণ ! তোমর! ছবর কর, এবং এক জন অপরকে ছবর 

করিতে শিক্ষা দাও এবং পরস্পর মিলক্কুল করিয়া খাক।” (৪পারা। 
৮ 



প্রবৃতি-পর্যবেক্ষণ ] ১৫৪৭ পক্পিজীশ। পু 
ঠি 

সরা আল্ এমরান । শেষ রোকু। ) মুছলমানদিগকে ছবর করিতে এবং 

অপরকে ছবর শিক্ষা দিতে আল্লা আদেশ করিতেছেন । 
এ ছবর শব্ষের অর্থ-_“প্রবৃত্তির সহিত ধুদ্ধকালে তাহার 

উত্তেজনা সহ্য করতঃ স্বকীয় ভাব অটল রাখিতে দৃঢ় পদে দপডায়মান থাকা । 
ধর্দপথিকগণের পারলৌকিক বাণিজ্যের শরীক স্থীয় 

প্রবৃত্তি ধর্শ-পথিকদিগের মধ্যে ধাহাদের জ্ঞান-চক্ষু খুলিমা গিয়াছে তাহার! 

একথা ন্ুন্দর মত বুঝিরাঙ্ছেন যে-_মানব এ জগতে বাণিজ্যার্থে আসিয়াছে 

এবং (নফছ) প্রবৃত্তিকে (টীঃ ৩৩২) সঙ্গে লইরা সেই বাণিজ্য করিতে 

হইবে । বাণিজ্যে লাভ হইলে বেহেশ ত প্রাপ্তি, কিন্তু ক্ষতি হইলে দোজখে 
পতন অবধারিত | ধন্ম-পথি কগণ স্থীয় প্রবৃত্তিকে বাণিজ্যের 'শরীক' বা অংশী 
বলিয়া বিবেচনা করেন। 

প্রবৃত্তির হিসাব নিকাশের বড়বিধ মোৌকাম-_সাংসারিক ব্যবসায় 
বাণিজ্যে যাহাকে শরীক" করিয়া লওয়া হয় তাহার সঙ্গে যেমন বানি 

লোকে কতকগুলি চুক্তি বা নিরম বাঙ্ধিয়া লয় এবং তাহার জের শরীফের 

কার্ধা প্রণালীর ও আচরণের প্রতি যেমন বিশেষ সতর্কতার চাপুন 
সহিত তীক্ষ দৃষ্টি রাখে-ক্ষতি বৃদ্ধির হিসাব লয়, ক্ষতি (প্রবৃত্ি।র চিনা 

করিল তিরক্কার করে _ জ্ঞানী ধন্ম-পথিকগণও পারলৌকিক নিকাশ লওয়া টাই 

বাণিজ্য বাপারে প্রবুত্তিকে শরীক বানাইরা তাহার সহিত তদরূপ ব্যবহার 
করেন এবং তাহাব হিসাব নিকাশ ছয়টা মোকামে বসিয়া লন । 

১ম মোকাম ৫1 ) ০ ( মোশারত। ) এই মোকামে প্রবৃণ্ির 

সহিত চুগ্র শর্ৎ স্থির করিতে হয়। 
২য় মোকাম--4-%১ 1 ১৮০ (মোরাকব। ) এই স্থানে প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য 

পরীক্গ] করতঃ তাহার আচরণের উপর চৌকি পাহারা দিতে হয় । 
ওয় মোকাম-_-4--৯ 6.৮ ( মোহাছবা ) প্রবৃত্তির হিসাব লওয়া। 

৪র্থ মোকাম 47১ -*_১০ (মোমীকাবা ) প্রবৃত্তিকে শান্তি দেওয়া । 

৫ম মোকাম--ঠ ০) ০০ ( মোঁজাহেদ! ) প্রবুন্ির উল্টা! চাঁপ চলা । 

“ছবর' এর সুগ্র অর্থ 

৬ঠ মোকাণ এ__+) ৮৯০ (মোমীতনা ) প্রবুন্থিকে তিরস্কার করা। 

টীকা-৩৩২। নফছ শব্দে এস্বলে পু, প্রবৃত্তি ব1 ঘন, নিজের আকাজ্ক। বুঝ 
যাউবে। লচগাচর বুগ্রবৃত্তিকে নফচ সশূল। ইহায় আরও অর্থ আছে (১)গ্রাণ 

ও জীবন। (২) শ্রাণী। (৬) সনের অবস্থা বা) আকাজ্ষা ইতযাদি। 
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£চি ই 
এই কয়েকচীর মধ্যে প্রথমটা, কারবার আরস্তের অগ্রে; দ্বিতীয়টী, 

কারবার চলিবার সময়ে; ভৃতীয়টা, ফল লইয়া; এবং শেষের তিনটী, 

কারবার শেষ হইলে করিতে হয়। এই শেষোক্ত তিনটা, প্রবৃ্িকে শান্তি 
দিবার তিনচী ধরণ মাত্র । 

প্রব্রত্িিব্ হিস্মাক্র ন্দিক্ছাশ্শেন্স প্রথক্ম স্দোক্ছাক্ম_- 

€০্মাস্পা ব্রত্ত+ অর্থাৎ কার্ধ্য আরম্ভ করিবার অগ্রে, প্রবৃদ্ধি হইতে চুক্তি 
লওয়।। পাঠক! বিচার করিয়া দেখ- সাংসারিক 

বাণিজ্যে অপরকে 'শরীক+ বানাইয়া তাহার হস্তে মূল 
ধন সমর্পণ করিলে এবং সে কারবারের লাভ পাওয়া গেলে, 

শরীককে হিতৈধী বন্ধু বল! যায়, কিন্তু শরীক ব্যক্তি যদি মূল ধনই 
অপচয় করে তবে তাহাকে অবশ্যই শক্র বলিতে হইবে । এই কারণে 

পরীকের নিকট হইতে প্রথমেই লাভ পাইবার চুক্তি বান্ধিয়া লইতে হয়। 

তাহার পর, তাহার হস্তে মূলধন প্রদান পূর্বক সর্বদাই তাহার আচরণের 
ও মূলধনের উপর সতর্ড দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে লাভের হিসাব 
অতি কড়া ভাবে লইতে হয়। পারলৌকিক বাণিজ্যে, প্রবৃত্িকে শরীক 

করিয়া লইয়াও তদ্রূপ নীতি অবলঙ্কন করা আবশ্যক । পারলৌকিক 

বাণিজ্যের লাভ নোকসান চিরস্থায়ী সর্বদা সঙ্গে থাকে, কিন্তু সাংসারিক 

ক্ষার্য্যের লাভ নোকসান ক্ষণস্থায়ী _ছুনিয়ার এই কয়দিন সে লাভ নোকসান 

বন্তমান থাকে। জ্ঞানী লোক সাংসারিক ক্ষতি তুচ্ছ বিবেচনা করেন। 

চিরস্থারী ক্ষতি নিতান্ত অল্প হইলেও ক্ষণস্থারী বহু লাভে তাহ 
পূরণ করিতে পারে না। 

(৯) পারলৌকিক বাণিজ্যের অন্যতম মুলধন-_-পরমারু । 
ভীবনের প্রত্যেক নিঃশ্বাস এক একটী বহু মুল্য মাণিক সদৃশ, এক মাণিক 

সাত রাজার ধন। এরূপ মাণিক-তুল্য নিঃশ্বাসের সদ্ব্যবহারে অসীম 

লাবধানতার প্রয়োজন । বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে এরূপ সতর্কতা অবলম্বন কর! 

নিতীন্তই আবশ্যক । ফজরের নামাজের পর অন্ততঃ এক 

2২ কটা স্ব বা নর চরণ আলা কর 
চুক্তি গ্রহণের ধারা এবং তাহাকে নিম্নশিখিত ধরণের কথ শুনাইগ়া দেওয়া 

আবশ্যক দেখ, মন! পরমাযু ভিন্ন তোমাকে আল 

অঙা পূ'ছি দেন নাই। জীবিত কালে যে দকল নিঃশ্বাস ত্যাগ করা 
[] 

শ্কার্ষেগ পরাতে 
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এট খঃ 

হইতেছে তাহা! আর ফিরিয়। পাইবে না। আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত বতগুলি 
নিঃশ্বাস তোমাকে ফেলিতে হইবে তাহা অগ্রেই আল্লা লিপীবন্ধ করিয়! 

রাখিগ়াছেন ; তদপেক্ষ! একটী নিঃশ্বাস অধিক ফেলিতে তোমাকে অবসর 

দেওয়া হইবে না_-পরমামু শেষ হইলে তুমি আর কোন কাধ্যই করিতে 

পাইব না । যাহা করিতে পার তাহা! এখনই করিয়া লও । পরমাধু প্রতি 

পিঃখ্বাসে কমিয়া যাইতেছে । পরকালে, অনন্ত দীর্ব সময় পাইবে বটে কিন্ত 
তখন করিবার জন্য কোন কাজই পাইবে না। গত রাত্রিতে যখন ঘুমাইরা- 
ছিলে, তখন তে। এক প্রকার মরিগাছিলে । করুণাময় এখন যেন তোমার 

নৃতন জীবন দান করিলেন। আগামী রজনীতে পুনরায় নিন্্রা যাইবে সে 

নিপা হইতে না জাগিতে পারিলেই তো মৃত্যু ঘটিবে! এই জন্য হে মন! 

তোমাকে বলিতেছি, যে দিনটী এখন হাতে পাইলে তাহা কেবল তোমাকে 

আত্মসংশোধন ও ক্ষতিপূরণ করিয়া লইবার জন্য অবসর দেওয়া হইল । 

এই অবসরে যতদুর পার প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া কাজ করিয়া ল্ড। 

আল্লা তোমাকে এ দিনটা দয়া করির! দ্রিলেন। এখনও সৎকাধ্য করির! 

লইতে না পারিগে শেষে অন্ুতাপে জলিয়। মরিবে। হেমন! কথা শুন _ 

অধ্যকার প্রত্যেক নিঃশ্বাসকে এক একটী অমূল্য মাণিক বলিয়া যত্র কর; 

ইহার প্রত্যেকটার বিনিময়ে সৎকারধ্য উপার্জন কর। একটী নিংশ্বাসও 

বৃথা ব্যয় করিও না; আগামী কল্য এ মহান্বযোগ আর মিলিবে ন!। 

আগামী কল্য পধ্যস্ত বাচিতে হরতো তোমাকে সময় দেওয়া হইবে না। 

শ্মরণ কর, গত রজনীতে নিদ্রাবেশে তুমি তো এক প্রকার মরিয়াছিলে ; 

দয়াময় তোমার প্রার্থনা ক্রমে একটী দিন বাচিতে অবসর দিয়াছেন ; এই 

অবসর টুকু হেলা অপচয় করিও না_অপচয় করিলে মঙ্গল হইতে 

বঞ্চিত হইতে হইবে ৮ 

হাদীছ শরীফে উক্ত হুইয়াছে__ইহ সংসারে দিবা রজনী চব্বিশ ঘণ্টা; 

ইহার প্রত্যেক ঘণ্টার বিনিময়ে, পরকালে, মানবের সম্মুখে এক একটী 

ভাণ্ডার স্থাপিত হইবে। প্রত্যেক ভাগডারের দ্বার খুলিয়৷ পরমা যুর প্রত্যেক 
মানবকে দেখান হইবে। যে ঘণ্টার সংকাধ্য করা থ “টা গ উপার্জন 

কইরাছিল তৎপরিবর্ধে যে ভাগার পাওয় যাইবে ০ 

তাহা জ্যোতির্দয় মণিমাণিক্যে পরিপূর্ণ দেখা যাইবে । তাহা দর্শন 
মাত্র মানবের মনে এত আনন ও স্বুখ উছলিয়া উঠিবে ষে তাহার 
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কিয়দংশ দোজখ বাসীদের উপর বাটিমা দিলে সকলেই যস্বণার কথ! ভুলিয়া 
যাইতে পারে । এরূপ আনন্দ ও সুখ জন্মিবার কারণ এই যে তাহারা 

বুঝিতে পারিবে, এক ঘণ্টার সংকাধ্যের ফলে আল্লা তাহাদিগকে দর্শন 

দিবেন এবং নিজের দিকে আকর্ষণ করিবেন । অতঃপর আর একটী 

ভাগারের দ্বার খোলা হইবে; তাহা গাঢ় অন্ধকারে পরিপূর্ণ । তন্মধ্য হইতে 
এমন দর্গন্ধ নির্গত হইতে থাকিবে যে নাক মুখ বন্ধ করিনা তিষ্ঠা ভার 

হইবে। যে সময়ে পাপ কার্য করা হইয়াছিল সেই ঘণ্টার পরিবর্তে সে 

ভাঁগারটা পাওয়! গিবাছিল। উহা দর্শনে লোকের মনে এমন ভয়, ম্ব্ণা, 

দুঃখ, ক উত্পন্ন হইবে যে তাহার কিয়দংশ বেহেশত্বাসীদের সকলের 

উপর বাটিয় দিলে তাহাদের কষ্টের অবধি থাকিবে না। অনন্তর, আর 

একী ভাণ্ডারের দ্বার খোল! হইবে তাহা একেবারে শন্য দেখা যাইবে । 

উহার মধ্যে শালে! বা অন্ধকার কিছুই থাকিবে না। যে সমযটুকু আলস্য 

অতিবাহিত হইয়াছিল-_সৎ বা অসৎ কোন কাঁ্যই কণা হয় নাই- সেই 

মৃহর্ডের বিনিময়ে এ শুনা ভাণ্ডার দেখিতে পাওয়া যাইবে । তন্দর্শনে মাঁন- 

বের মনে তীব্র অন্ভুতাপ ও ভীষণ লজ্জা জন্মিবে। ফল কথা, পরমাধুর 

প্রত্যেক ঘণ্টায় যাহা! উপাজ্জন করা হয় তাহার কথা পরকালে প্রত্যক্ষ হইবে । 

মানবের ভাগা ষখন এইধপ নিয়মবদ্ধ তখন মনকে ইহা সুন্দর মত বুঝািয়া 
দেওয়া উচিত যে মহাপরতূ গ্রত্যহ চব্বিশ ঘণ্টার জন্য চন্দিংশটা ভাণ্ডার 

তোমার সম্মখে স্থাপন করিতেছেন । উহার কোনটাই যাহাতে উজ্জল 

জ্যোতিশ্য় বত্রশূনা না হয়, হে মন! তাহার উপার অবহেলা করিলে পরিণামে 

অসীম অন্থতাপ ও মন্ত্র যাতনা পাইবে | 

প্রিয় পাঠক 1! তোমরা অবশাই জ্ঞানী লোককে নিম্নলিখিত মত মস্তবা 

ক্ষয় পা লেও প্রকাশ কৰিতে শুনিয়াছ । তাহারা বলেন__- আল্লা ক্ষমা 

বিনষ্ট পবিত্রষ্ঠার করিবেন।” একথা অবশ্যই বিশ্বাস করা উচিত । কিন্তু 

দি নিজের মূর্খতায় ক্ষতি করিয়া! আল্লার স্থানে ক্ষমা পাইলেও 

নু তা প চির বিশুদ্ধ সাধুজীবনের পবিত্রতা ও সৌন্দধ্য কখনই 

ফিরিয়া পাইবার আশা! নাই ( টী: ৩৩৩ ) এজন্য ও অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে । 
জারা

 রানার 

টীকা--৩৩৩। মুলগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত কপ। বিস্তও ভাবে আগুবাদ কর্পলেও অর্থ 

খোলান। বুঝ! গ্রেল না, জনা হ।১টী উদাহরণ দেওয়। যাইছেছে কোন বালক 

জনাবধানতা ধেতু ছুগী দ্বারা কোন অঙ্গ কাটিয়। দিল। ওঁধথ ব্যবহা॥ করুক (। 

৬ 
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(২) পারলৌকিক বাণিজ্যের অপর মুলধন-_কর্দেজ্জিয় । 
প্রবৃত্তির হাতে পরমাধু দিয়! তাহার স্থানে সদব্যবহারের চুক্তি যেমন লইতে 

হয় তদ্রূপ কক্েন্দ্রিরগুলিকেও প্রবৃত্তির হাতে সমর্পণ পূর্বক এরূপ সদ্ব্যব- 

হারের চুক্তি লওয়া আবশ্যক । ইহার পর মনকে 

বলিয়া দেওয়া উচিত যে, সে যেন ইন্দিয়গুলির স্থারা কার্ত্িত্রে ল দৃ- 
বাবার ,ম্বগ্ধে চুতি 

কোন কুকর্ম করিয়। না লয়। তাহাকে পুনঃ পুনঃ গ্রতপের ধান 

সাবধান করিয়া এইরূপ বলিয়া দেওয়া কর্ণব্য যে - 

হে মন! জিহ্বাকে সংযত করিঘা চালাইবে। চক্ষকে নিষিদ্ধ দর্শন তইস্তে 

রক্ষা করিবে 1 এইরূপ সমস্ত ক্শেন্্রিয়কে কুকর্খ হইতে বাচিতে 

আদেশ দিবে । “দোজখের সাতট! দ্বার আছে, বলিরা যে কথা 

প্রচলিত আছে, তাহা তোমার ৭ সপ কক্বেক্ত্িয়। «ত্যেক ইন্দ্রিয়ের 

পাপের জন্য তোমাকে বিভিন্ন দ্বারে দোঁজথে পড়িতে হইবে । 

(টীঃ০৩*) অতএব তোমার কর্মেক্সিয় হইতে কি প্রকার ক্ষতি ঘটিতে পারে বুঝিয়া 
লও। দিবসের সময় মধ্যে যতটুকু তোমার হাতে আছে তাহা হইতে কোন্ কোন্ 
সৎকাধ্য করা যাইতে পারে । যত সংকাধ্য কর! যাইতে পারে তাহার দৃঢ় অভি- 
লাষ করিবে এবং প্রবৃত্তিকে শক্ত ধমক দিয়া বলিবে যে--হে মন! 

হস্ত পঁদ প্রভৃতি কর্মেন্দ্িয় দ্বারা সংকার্ধ্য করিয়া লও-_না লইলে তোমাঁকে 
কঠিন শাস্তি দিব |, মানবের প্রবৃত্তি যদ্দিও হঠকাঁরী এব* অবাধ্য তথাপি 

উপদেশ ও রেয়াজৎ (সাধনার প্রভাব ) গ্রহণ করিতে পারে । 

কার্ধ্যারস্ভের আগ্রে প্রবৃত্তি হইতে চুক্তি গ্রহণের কল্যাণ-_ 
কার্ধ্যারস্তের অগ্রে প্রবৃতির স্থানে সৎকর্খের চুক্তি বান্ধিয়া লইলে সুফল 

উৎপন্ন হয়। স্বয়ং মহাপ্রভু বলিতেছেন-- 

না করুক করুণাময় ক্রমে দে ক্ষতি পূরণ করিয়া দেন। কত কর্তিত স্কান পূর্বের 

অবস্ত। ও লাখণা কখনউ ফিপিড1 আলিবে না। আরও দেখ চিক্ষণ লাটীন বঙ্ত্ে 
হঠৎ কালী পড়িয়া গেল-অতি লাবধানে ধুইয়|! ফেলিলে কালী দূর জইতে পারে 
ৰটে কিন্ত চথার় যে পূর্বের লাবণ্য ছিল তাঁত আর ফিরিয়া আপসিবেনা। আত্মা 

সম্বন্ষেও তদরূপ--পাগে কলঙ্কিত হষ্টলে, জশ্রুজলে সে কঙগ দূ ভততত পারে বটে কিন্ত 
চিরকাল সৎ ও সাধু দ্ধীবন চালাউলেও আত্মার সে লৌন্দধ। আর ফিরিয়া পাওয়া বার না। 

টীক।--৩৩৪ 1 শন্গীরের উর্ধ ভাগে- চক্ষু কর্ণ নাসিক! ও জিচবা, মধ্যভাগে হত 
এবং নিক্নভাগে জননেক্র্ির ও পদ এই সপ্ত জঙ্গ ত্বারা আল্লার আদ সংক্র্বা 

করিয়া যেমন বেছেশছে যাও! যাঞ্স' তেমনই পাঁপ কার্য করিলে দোজখে পড়িতে 
কয়। সৃতগাং এ সকল ইউন্ত্রির বেছেশৎ ও দোবজখ উত্তর়েরই ঘ্বার। , 

ণ্ 
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“সাবধান ! জানিয়৷ রাখ তোমাদের মান যাহা আছে আল্লা সমন্তই জানেন 
অতএব তাহাকে ভর কর ”* (২ পারা । স্থর। বকর । ৩* রোকৃ |) 

মহাপুরুষ হজরৎ রস্মল (ুর্ট বলিয্াছেন-_“যে ব্যক্তি নিজের বিচার নিজে 
করে এবং মৃত্যুর পর উপকারে আসে এমন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে সেই ব্যক্তি বুদ্ধি- 
মান।” তিনি আরও বলিয়াছেন-__“বে কাগ্য সম্মুখে আসে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ, 

যদি পরকালের হিতকর হয়, তবে কর-_ক্ষতিকর বলিয়! বুঝ! গেলে, দূরে থাক ।” 
যাহ! হউক, 'গ্রতিদিন প্রাতঃকালে, মনকে সৎকনম্মের অঙ্গীকারে আবদ্ধ 

করা আবশ্যক । যে সকল পরহেক্গগার লোক ধশ্মপথে দৃঢ়পদে চলিতে সুন্দর 

মনকে সংকার্ধো॥ অত্যন্ত তাহাদের সম্মুথেও এমন জটিল কাধ্য আসিয়া! উপ- 

জঅঙ্গীকারে আবদ্ধ স্থিত হয় যে তনধ্য হইতে সৎকণ্ম বাছিয়া লওয়! এবং 

করিবার "কৃ লম্জ অনুষান করা কঠিন হয় । তখন মনের নিকট হইতে 

€ কাধ্যারস্ভের পূর্বে ) সংকর্মের অঙ্গীকার লওয়া আৰশ্যক হুইয়! পড়ে । 

প্রন্নাভল্প চিজ্ান্ব ন্িি্গাশ্পেক্প দ্বিতীক্স তবাক্গাঙ্ন- 
ম্যাক শা অর্থাৎ প্রবৃত্তির আচরণ পরীক্ষা করা এবং অপকর্ণ 

না করিতে পারে তচ্জন্য কড়া পাহার! দেওয়৷ । দেখ, সাংসারিক বাণিজ্যের 

অংশী হইতে লাত্বের অঙ্গীকার লইয়া তাহার হস্তে মূল- 

ধন দিলেও যেমন তাহার আচরণ পরীক্ষা কর। এবং 

তাহার কাজ কামে তীক্ষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক তদ্রূপ প্রবৃত্তির আচরণ পরীক্ষণ 

করা এবং অপকত্ধ না করিতে পারে তজ্জন্য পাহার! দেওয়। ধণ্মপথিক- 

দিগের পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য । এসম্বন্ধে শৈথিল্য করিলে গ্রবৃন্তি অলস হইয়া 
গড়ে অথব! বিলাসী হুইয়৷ উঠে শেষে হঠকারী ও অবাধ্য হইতে আরম্ভ করে। 

প্রকৃত মোরাকব! কি ? “মহাপ্রতু আল্লা আমার কার্য ও মনোভাব 

জুস্পষ্ট দেখিতেছেন” এই ধ্যান করাই গ্ূকৃত “মোরাকবা+। মানুষে কেবল 

লোকের বাচা অবস্থা দেখিতে পায়; মহাপ্রভু কিন্ত 
গ্রকৃঙত মোরাকদার 
পরখ ম চিন্তাধাব! ভিতয়ের ও বাহিরের সমস্ত অবস্থা ও ভাব সুস্পষ্ট দেখিতে- 

-আল। আমাকে ছেন। “আল! দেখিতেছেন” এই কথাচী যে ব্যক্তি সুন্দর 

দেখিতে ছেদন মত বুঝিয়াছেন এবং সেই বুঝটী হাদর়ের মধ্যে সদাসর্বদা 
জাগরুক রাখিতে পারিয়াছেন তাহার শরীর ও ফন সর্ধদা সঙ্জাগ ভাবে 

্ শয়ত্স্ত 

স্প্ক। ধ)। কালে 
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| র্ 
ভয়তন্ত ও িনীত, .খাকে। টি বিশ্বাস হাহা মনে নাই সে 'কাফেয়'। 

আবার রূপ, “বিশ্বাস মনে থাকা! 'সব্ষেগড যে ব্যক্তি পাপ কার্য কষে 

সে এমন দুঃসাহসিক বে সে যেন আল্লার বিরুদ্ধ যুদ্ধাখ দগ্ডারমান হুইরাছে 
ধলিয়! বুঝা এ লগ্ন্ধে আল্লা বলিতেছেন-- 

৬ লি ঞ। ০৮ --% 11 

“সেকি জানে না, আল! দেখিতেছেন।”/ (৩০ পারা । হুরা আলফ। 

১ রোড |) ** * প্রিয় পাঠক! “আল্লা সর্বদা তোমার সঙ্গে আছেন 

এবং তোমাকে সর্বদা দেখিতেছেন”” এই কথাটা যে পধ্যস্ত বুঝিতে না পারিবে মে 

গর্ধযস্ত তোমার কোন কাঁজই ঠিক হইবে না। এসম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন -. 
টি 8% তত 

+--5 1০ 6০ । 1 প্রফুপ্ত মোৌরাকবার 
রা +4 ০ দিত রর তীর চিততাধা। 
“নিশ্চয়ই আল্লা তোযাদের পরিদর্শক । (৪ পারা । শুরা _-আছি আল্লাফে 

নেছা । ১ রোক্। ) "আল্লা আমাকে দেখিতেছেন” এই দে সি 
বিশ্বাসটী খুব উন্নত হইলে পর 'আমি আঙল্লাফে দেখিতেছি' এই ভাব খুলিয়া যাঁয়। 

হুদীছ__১। একদা এক হাবশী, মহাপুরুষ হজরত রন্পুজের ঠা 
সমীপে জিজ্ঞাসা করিনাছিল-__“হে রম্ুলুল্লা 1 আঁমি বহু পাপ করিয়াছি, 
অ।মার তওবা কি আল্লার দরবারে কবুল হইবে ?/ ইহ! শুনিয়া তিনি 
বলিয়াছে ন_ণহী! অবশ্যই হইবে |” সে বাকি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াঁছিল-__ 

“আমি যে সময়ে পাঁপ করিতেছিলাম তখন কি আল্লা দেখিয়াছেন ?” 

তদুত্তয়ে তিনি বলিয়াছিলেন__ণ“ছা, অবশাই তিনি দেখিয়াছেন” ইহা] শ্রবণ মার 

হাবশী বিকট চীংকার ছাটিয়! ভূতলে পড়িবা মার প্রাণতাগ করিয়াছিল । 
২। অন্য মহাপুরুষ হজরৎ রন্মুল [রা বলিয়াছেন_“তুমি যেন আল্লাকে 
দেখিতে পাঁইতেছ এই ভাব মনে রাখিয়া আল্লার এবাদৎ কর কিদ্ধ সেই 
ভাব মনে জন্মাইয়া লইতে না পারিলে এই স্কাবটা মনে জাগাইয়া রাখ 
যে, আল্লাই তোমাকে দেখিতেছেন।” ( টীঃ ৩৩৫) 

উপাখ্যান--১ । ফোন পীর সাহেবের বন মুরিদ ছিল, তজ্মধো 
একজন মুরিদকে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। তঙদর্শনে অপর 

মুরিদগণ মনঃক্ষু৪ হইয়াছিল। পীর সাহেব ইছা জানিতে, পাইয়া 

টাক1--৬৩৫। মুল প্রান্থে এই পারাটা, পূর্বাবর্তা পারার অন্তর্গত তিজটা সাক! 
চিছ্রিত স্থানে ছিল। শৃঙ্খলার জদ্য স্থান পরিবর্তন কর! হইল। 

২ ঙ 
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১ 
সকল মুরিদকে ডাকিনা বলিলেন “তোমরা খাতকে এক একখানি 
ছুরী ও এক একটা পক্ষী লইয়া আইস।* ষুরিদগণ প্রতোকেই গুহার 
আদেশ মন ছুরী ও পঙ্গী লইয়া উপস্থিত হইলে “তিনি আদেশ করিলেন-- 
ধন্তোমরা এমন তাবে হাঁতের পক্ষী জবেহ্ করিয়া আন যেন কেহ দেখিতে 
সা পান্থ ।” সকলেই নিঞ্জন স্থানে গিরা পন্মী জবেহ, করিয়া আনিল)? 

কেনল তাহার প্রিয় মুরিদ এদিক ওদিক ঘুরিফ ফিরিয়া পক্ষী জবেহ ন! 
করিয়৷ জীবিত অবস্থায় পীরের সম্মৃথে উপস্থিত পুর্ধক নিবেদন করিল-_ 

“কেহই দেখিতে না| পার এমন স্থান খু'জিয়া পাইলাম লা। যে স্থানে 
যাইতেছি তথায় গিয়া বুঝিতেছি---আল্লা আমাকে দেখিতেছেন। ইহা 

গুনিয়। পীর মহোদয় সকলকে সঙ্বোধন পূর্বব* বলিলেন---“দেখ বতসগণ 

এ ব্যক্রি সর্বদাই আল্লার দর্শনে ডুবিয়। আছে বলিয়া ইহাকে আমি অধিক 
ভাল বাসিয়া থাকি ।, 

অহাঞ্জম বচন ১। যে লময়ে বিবী জোলরখ। মহাত্মা হজরৎ ইয়ুছোফ 
নবী ৯১ কে নির্জন গৃহে আটক করিয়া কুমতলবে আহ্বান করেন তখন 

তিনি গৃহস্থিত দেব মূর্তির চক্ষু মুখ বস্ত্রাবরণে আবৃত করিয়াছিলেন। 

তঙ্র্শনে নবী মহোদয় বলিনাছিলেন-_-“অগ্ি জোলয়খ| ! তুমি নিজীব পাথর 
দেখিয়। লঙ্জ! করিতেছ ; আমি আকাশ পাতালের সি কর্তা সর্বদশী 
আল্লাকে €দখিয়। লজ্জা না করিনা কেমনে থাকিতে পারি?” 

২। একদা কোন ব্যক্কি মহাজ্মা জোনাফদের সমীপে উপস্থিত 

হইয়। নিবেদন করিয়াহিল-__"আমি নিষিদ্ধ-দশন-পদার্থ হইতে চক্ষুকে সামলা- 
ইয়া রাখিতে পারি না । চক্ষুকে কেমনে রক্ষা করিব ?” তিনি বলিয়াছিলেন-_ 

পডোমরা যেমন পরিকার ভাবে কিছু দেখ, আল্লা তদপেক্ষা স্পষ্টভাবে 

তোমাকে দেখিতেছেন” এই কথাটী খুব মজবুং তাঁবে বিশ্বাস করিয়! রাখ ।” 

হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াঙ্ছে যে “যাহারা পাপ কাধ্যে অভিলাষ করিয় 
পশ্চাৎ আল্লার প্রতাপ ও ক্ষমতা ম্মরণে লজ্জিত হয় ও সেই পাপের 

দিকে না যাঁর তাহার অন্য 'আদন+ নামক উন্নত বেহেশৎ অবধারিত আছে |» 

৩। মহাম্মা আবছুল্লা এবন দিনার বলিগাঙেন - “আমি কোন সময়ে 

মহাত্মা ওমর ফারকের সঙ্গে পবিজ্র মক্কাধা-ম যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে বিশ্রামার্থ 

এক স্থানে অবতীণু হইয়াছিলাম সেই সময়ে একজন গোলাম, পাহাড়ে 
ছাগল চরাইরা আমাদের সম্মুখ দিয় ছাগলগুলি গৃহে লইয়া যাইতেছিল। 
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মহাত্মা ওমর মুল্যদানে একটী ছাগল ক্রত্র করিবার অভিলাফী হইয় রাখালকে 
একটী ছাগল বিক্রন্ন করিতে অনুংরাধ করেন। কিন্ত পাখাল বিরুয় করিতে 

অস্বীকার করিয়া লে যে ছাগলগুলি তাহার নিজের নহে-_সে. ধাহার 

গোলাম তাহার বিনা অন্মতিতে বিরুয় করিতে পারে না। মহাত্মা ওমর 

তাহাকে পরীক্ষা করিবার মানসে বলিয়াহ্িলেন__ছাগল বিক্রয় করিয়। মূল্য 
লও কিন্তু প্রতুকে বলিবে উহাকে বাঘে থাইয়াছে। তোমার প্রভু ফেমন 
করিয়া! জানিতে পারিবে যে তুমি বিরুয় করিয়াছ ? রাখাল ভূতা বলিয়া- 
ছিলেন -“আমার প্রভু জানিতে না পারিলে গ আঙল্লাতো জানিতেছেন । হহাত্যা 

ওমর রাখালের উত্তর শ্রবণে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 

শেষে প্রকৃতিস্থ হইয়া রাখালের প্রহৃকে ভাঁকিয়! প্রচুর মূলাদানে রাখাল 
ভূতাকে ক্রয় করতঃ স্বাধীন করি দিলেন। যাইবার সময়ে উদ্থাফে 

সঞঙজোধন পূর্বক বলিলেন,__দেখ “আল্লা তোমাকে দেখিতেছেন” এই বিশা- 
সের ফলে তুমি পৃথিবীতে দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইলে এবং পরকা,লগ 

মুক্তি পাইবে 1” 

মোরাকবার দ্বিবিধ শ্রেণী বিভাগ- পঠিক! জানিয়া রাখ 

'মোর.কবা” অর্থাং প্রবৃহির আচরণ পরীক্ষার ছুই শ্রেণী আছ। গ্রাথম 

শ্েণীর ৫মারীকবা_ইহা ছিদ্দীকগণের সাধ্য-__ইহা নিতান্ত সংঙ্গিপ্ত। 

ছিন্দীক শ্রেণীর লোক আল্লার প্রতাপ ও সন্ত্রমে সর্বদাই ডুবিয়া থাকেন 
এবং তাহারা আল্লার ভয়ে এমন ভ্রন্ত থাকেন দে আল্লা ভিন্ন অন্য দিকে 

মন দিতে অবসর পাঁন না । মন অস্ত থাকার তাহারা হী ত্য পদ 

চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি কশ্ধেন্দ্রির গুলিকে বিধি-সঙ্গত নির্দোষ বিষয়ের দিকেও 

সঞ্চাগিত করিতে পারেন না, পাপের দিকে কি প্রকারে ফিরাইতে পারি- 

বেন? সুতরাং তাহাদেন কণোন্দ্রিণশুলি পাপ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকে 

এবং তজ্জন্যই তাহাদের প্রবৃহিকে সাহ।ধ্য দিবার প্রয়োজন হয় না। 

এই কারণে হিদ্দীকগণের 'মোরাকবা” নিতান্ত সংক্ষিপ্ত । এই জনা মহাপুরুষ 

হর রষ্সুল [রা বলিগছেন__“প্রভাতে যে বাক্তি আল্লার দিকে একাগ্র 
মন রাখিয়া] উঠে, মহাপ্রভূ তাঁহার জন্য জগতের সমস্ত কারা সম্পন্ন করি- 

যেন 1৮ এই শ্রেণীর লোক “মনের তন্মপূতা-একাগ্রতা পধ্যবেশণে এব; অবিকল 

ভাবে ব্ক্ষণে এমন ডুবিয়া থাকেন যে তীহাদের সম্মুখে, কথা বলিলে 

নিতে পান না, কেহ গহনাগমন করিলে দেখিতে পান না। ফলফথা, 
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তাঁহার! উন্সিলিত চক্ষে ও নিম্মুক্ত কর্ণে থাকিলেও ব্আঙ্গা ভিন্ন অন্য কিছু 
দেখিতে বা শুনিতে পান না। 

১। জয়েদের পুত্র মহাত্স। আবদুল ওয়াহেদকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল--. 

“আপনি কি এমন লোক দেখিয়াছেন যিনি নিগ্ের আন্তরিক ভাব অস্ষুজ 

রাখিতে তন্ময় আছেন অথচ অপর লোক তীহার অবস্থা জানে না 1 

মহাত্মা উত্তর করিলেন__-“হা! জানি, তিনি এখনই আসিতেছেন।”” ইতি 
মধ্যে মহায্সা ওতবাতোল গোলাম আসিয়। উপস্থিত হইলেন। তাহাকে 

উপস্থিত লোকের৷ জিজ্ঞাস করিয়াছিল তিনি রাস্তায় আসিবার কালে কাহাকে 

দেখিয়াছেন কি না? তিনি বলিয়াছিলেন_“কৈ, আমিতো কাহাকে 

দেখিতে পাঁই নাই |” তিনি বাস্তবিক লে সময়ে বৃহৎ রাজপথে আসিয়াছিলেন 

এবং শত শত লোক তাহার সম্মথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। 

২। মহাত্স। হজরৎ জকরীয়! নবী ০ এয পুন মহাত্মা ইয়াহীয়া একদ। 

একজন শ্রীলোকের পার্খ দিয়া যাইবার কালে প্রাচীর জমে তদুপন্নি হস্ত 

ক্লাখিয়া হেলান! দিতে গিয়! পড়িয়া গিগাস্িলেন। পারশ্ববন্তী লোকেরা জিজ্ঞাসা 

করিয়াছিল-_-““আাপনি এমন কাজ কেন করিলেন ?” তিনি বলিমাছিলেন__ 

“আমি উহাকে একটা দেওয়াল মনে করিয়। হেলান! দিতে গিয়াছিঙ্গাঁম | 

৩। কোন এক জন জ্ঞানী লোক বলিয়াছিলেন_-“আমি কোন 
লময়ে একদল লোকের নিকট দিয়া চলিয়৷ যাইতেছিলাম ; তাহার! তীর- 

ধন্ঢক লইনা খেলা করিতেছিল। কিছু দুয়ে একজন লোককে একাকী 
উপবিষ্ট দেখিয়! তাহার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছায় নিকটে গিয়াছিলাঁম 

কিন্ত তিনি বিরক্তির সহিত বলিলেন-_“আগ্লার স্মরণ নিশ্চয়ই লোকের 

সহিত আলাপ অপেক্ষা উত্তম ।” আমি জিজ্ঞাসিলাম--“আঁপনি একাকী 

কেন এম্বানে বসিয়া আছেন ?” তিনি বলিলেন_-“আমিতে। একাকী 

নহি-আল্লা ও দুই ফেরেশতা আমার সঙ্গে আছেন ।” আমি পুনরায় 

জিজ্ঞাসা করিলাম__-”"আপনাদের এই গ্রামে প্রধান লোক কে?” তিনি 

বলিলেন__-“ধাহাকে আলা! ক্ষমা করিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ | আমি পুনর্বার 

জিজ্ঞাসা করিলাম--“পথ কোন দিক দিয়? তিমি আকাশের দিকে 
মুখ উচ্চ করিলেন এবং তথ! হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন । যাইবার 
লময়ে কহিলেন__-'হে আল্লা! তোমার পথ হইতে ক্ষান্ত রাখিতে ব্ছু 

মানব আছে ।”” 
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৪ | মহাত্! শিবলী, একদা মহাআ্মা স্রীর সহিত দেখা করিতে গিয়। 

দেখিলেন তিনি মোরাকবাঁয় এমন তন্ময় ও অটল হইয়া বসিয়া আছেন 

যে শীহার শরীরের একটী লোম পধ্যস্ত স্পন্দিত হইতেছে না । মহাত্মা 

শিবলী অবসর মত স্রী মছোদয়কে গিজ্ঞাসা করিলেন “মোরাকব! মধ্যে 

এন্প নিম্পান ভাব কোথায় শিখিরাছ ?” তিনি বলিলেন--“বিড়াল হইতে ।* 

ইন্দ্রের গর্থের পার্থে বিড়ালকে এক্সূপ নিশ্চল ভাবে ইন্দুরের প্রতীক্ষ।য় 

বসিয়া থাকিতে দেখা যায । 

৫ | হনিফের পুল্র মহাত্া আবদ্ধলী বলিয়াছেন--"আমি লোফের 

মুখে শুনিয়াছিলাম, চুর নামক স্থানে এক বুদ্ধ ও এক যুবক সর্বদাই 
মোরাঁকবায় ( আত্মপর্যযবেক্ষণ-ধানে ) নিমগ্র আছেন; আমি তথায় গিয় 

তাহাদিগকে কীবা শরীফের দিকে মুখ রাখিয়া, তদবস্থায় উপবিষ্ট দেখিতে 

পাইয়া তাহাদিগকে একাঁদি ক্রমে তিনবার “ছালাম দিয়াছিলাম, কিন্ত 
কেহই ছালামের উত্তরে গ্রতিছালাম দেন নাই-_আঁমি তাহাদিগকে, 
আল্লার কছম দিয়া ছাঁলামের উর দিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম । যুবক 

মাথা তৃলিয়| বলিলেন--'হে হনীফের পুত্র! পরমাযু নিতান্ত সংক্ষিপ্ত 

তাহারও অধিকাংশ গত, কেবল অতি অল্প মাত্র অবশিষ্ট আছে। সেই 
অবশিষ্ট পরমাধু ট্রকুর কিয়দংশ আবার তুমি অনর্থক কাড়িয়া লইলে ! হছে 

হনীফ পুত্র! তোমাকে নিতান্ত মোহমুগ্ধ অজান দেখিতেছ্ছি, তৃমি আমাদিগকে 

উৎকৃষ্ট কর্তব্য কার্যয হইতে বাধা দিনা ছালামের উত্তর দিতে টানিয়। আনিলে !» 

এই পর্যাস্ত বলিয়া পুনরায় তিনি মস্তক অবনত কারয়া নিস্তব্ধ হইলেন। আমি 

ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর ছিলাম কিন্ত উহাদের 'অবস্থা দেখিয়। মামার সেই ক্ষুধ! 

তৃষা! দুরে গেল সঙ্গে সঙ্গে বুৰিশ্ুদ্ধিও লোপ পাইল । আমি হতবুদ্ধি হইয়! 
ধাড়াইয়! রহিলাম; কেবল জোহর ও আছরের সময়ে তাহাদের সঙ্গে একক্র, 

নমাজ পড়িলাম। পরিশেষে তাহাদের স্থানে কিছু উপদেশ পাইবার গ্রার্থনা 

করিলাম ; তাহার! বলিলেন_-হে হনীফের পুর | আমর| নিতান্ত বিপদ গ্রস্ত, 

ছুঃখান্ুতাপে জর্জরিত ; উপদেশ দিবার ভাষা আমাদের যুখে আসে না ।» 

তাহার পরেও আমি উপদেশ পাইবাঁর আশায় 'ভাহাদের নিকট দ্াড়াইয়াছিলাম । 

কিন্তু তাহাদিগকে গান আহার করিতে ব! নিদা যাইতে দেখি নাই। আমারও 

পেটে শ্বধা তৃষ্ণা এবং চক্ষে নিঙ্ধা ছিল না। শেষে মনে ভাবিলাম--আল্গার 

কছম দিয়া উপদেশ চাই, দেখি কি হর। তেমন সময়ে যুবক মাথা তুলিয়া 
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ধরি | 
যলসিলেন_-“উপদেশ পাইবার জন্য এমন ব্যক্তির অন্সন্ধান কর, যাহার 

ঙর্শন লাত মাত্র তোণার মনে আম্লার স্মরণ 'আাপন! আপনি জাগিয়। উঠে__এবং 

ভাঙার সম্ধম তোমার মনে প্রবেশ করে। তদ্রূপ ব্যত্তির জিবানে হাল' 

আপা আকৃতি ও প্রকৃতি-নিঃস্তত প্রভাবই তোমাকে উপদেশ দিবে, তাহার 

“জবানে কাল" অর্থ।ৎ বাকামদ উপদ্দেশের আবশ্যকতা থাকিবে না।” যাহা 

হউক, ছিন্ধীকগণের “যোর।কব।” ( মাস্ত্র-পর্য্যবেঙ্গণ ও দমন ) এই ধরণেরই 

হইয়া থাকে; তাহার! স-্পু। ৰপে আল্লার মধ্যে উ"প তন্মর হই] ডুবিয়া থাকেন । 

ছিতীয় শ্রেণীর “নারাকিপা? 4 ইহা পরহেজগার ৪& আহহাবোল 

ইয়ামীন ( টীঃ ৩০৯ ) লোকের কার্য । এই শ্রেণীর লোক মজবুৎ তাবে 

জানেন ও বিশাস করেন বে মহাপ্রভ আল্লা গাহাদর বাহঙিরর ও 

ভিতরের সমস্ত অবস্থা স্পষ্ট দেখিতে.ছন, সেই অচল বিশ্বাসে তাহার 

আল্লার জন্য পু+ মাত্রা শরম করেন এবং তাহার প্রতাপে ও ভয়ে সর্ববদ! 

খরহরি কম্পিত থাকেন । ইহার! ছিদ্দীকগণের ন্যার আত্মার মধ্যে একেবারে 

ডুবিতে পারেন ন! বটে কিন্ত স্বীগ প্রবৃত্তির আচরণ সর্ধবদী পরীর? করেন 

এবং চারিধারের পদার্প মনের উর কোন প্রভাব কিন্ধপে নিক্ষেপ করতঃ 

প্রবুত্তিকে উসকইব| দেয় তংসহ্ঞ্ধে সর্দদা বিশেষ সতর্ক থাকেন। পরহেজ- 

গার লোককে এমন একজন লোকের লণ্তি তুশনা করা যায়, যে ব্যক্তি 

স্বীয় নির্জন গৃভ্রে অভান্তরে কোন গোপনীথ কাধো প্রবৃত্ত হইয়াছে অথব! 

নিরুদ্বেগে শরীরাবরণ উন্মোচন করতঃ উলঙ্গবৎ বসি আছে এমন সময়ে 

একটী ক্ষদ্র বালককে গৃছে প্রবেশ করিতে দেখিলে তা ঢাতাড়ী সামাল হইয়া 

্সনাবৃত অঙ্জ টাকিয়া লয়; অপর পক্ষে পূর্বোক্ত ছিদশিক শ্রেণীর লোককে 

দন এক জন গ্রামা সনল কৃষকের পহিত তুলন! কর! যায় যে ব্ক্তি 

আপন ক্ষেত্রে নিরুদ্ধেগে কাজ করিতেছিল এমন সময়ে মহাপ্রতাপশালী 

বাদশা হঠাৎ আসিনা তাহার পার্থে দীড়াইলেন এবং তাহার কার্য প্রণালী 

দেখিতে লাগিলেন। এখন অনুমান কর সেই সবল কৃষকের অবস্থ! কেমন 

পপ ্্্্্্্্্্্্া্্্াাাা্া 

চীক।--৩৬৬। 'আ।ছতাযোল ইর়ামীন* শবের আভিধানিক জর্থ-- দক্ষিণ হত্ের 

জথপত” ব। “দক্ষিণ হস্ত গুরাল।' ভাখাব যাহার! লন! সর্বদা সংক্্প করেন--সঙ্গ 

কর্পেজ ভ্রলীম।য় বান না। ভাল কল্প, লোকে দক্ষিণ হস্তে করে, জপ কার্য বাম 

ওত্ত ফরে। (হ) পরকালে বিারের দিন সৎকর্্ী সাধু লোকাদগকে গু।হাদের 

আআ জল নামা” কার্ধ। ভালিক। ওক্ষিণ হস্ত এবং পাপী লোক।দগকে বাজ কত্েমেওর! 

ছুইবে। এই জন্য লংকরী ,লাধুদিগকে আছহাবেল ইঙ্গামীন' বলে ॥ 

১৪ 
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রি 

হইবে? বাদশাহকে মাথাজ্ম উপর দগ্ডাশমান দেখিবা ভয়ে সিশাহারা হইবে ॥ 
প্রবৃত্তি পর্যবেক্ষণের দ্িবিপ পারা যাহা হউক, সাধু পরতেজগার, 

লোক স্বীর মনের ভাব চিন্তা, গন্চিষ্থিতি, যত্র চেষ্টা অতীব সাবধানতার 

সহিত পরীক্ষা করিতে তীক্ষ দৃষ্টি রাখেন। তাহাদের 'মোব্বাকবা” ও অশেষ 
কল্যাণকর । এই শ্রেণীর মানবের সন্মথে যে কোন কার্ধা উপস্থিত হঈলে' 

তাঠাদিগকে প্রবৃত্তি পর্যাবেক্ষণের দ্বিবিধ ধারা 'অবলগ্গন. কবিতে হয়। প্রথম-_- 

কার্যের প্রারস্তে, কার্ধোর নীরৎ ( উদ্ষেশা )পবীক্ষা করা। কার্ধো উদ্শোটি 

সাধু ও বিশ্তদ্ভাবে আল্লার জনা হইলে করিতে হয় নুন ক্ষান্গ- থাকিতে, 

হয়। দ্িতীয়__কাধ্যকালে কারধ্যের ধরণ ও নিষম পবীক্ষা করা। এ, 

পরীক্ষা! নিতান্ত সাবধানত।র সহিত শেদ পরাস্ত করিয়া চলিতে হয়। 

প্রবৃন্তি পর্যবেক্ষণের প্রথম ধারা আসন কাঙোর নীয়ত বা! 
উদ্দেশ্য বিচারে প্রবুহি পর্যাবেক্ষণ - উহ! সর্ববিধ কার্লানষ্ঠানেব প্রথমে দরসার 

হর়। কারের ইন্ছ! জন্মিবামার উচা ভাগ কি সদ পরীক্ষা করিয়া ল এয়া 

নিতাস্ত কর্বব্য । পরীক্ষায় যদি বুষ্বা যায় যে উহা আল্লার জনা হইতেছে 

তবে আরম্ভ করিবে । কিত্ব কোন প্রবৃতির উচ্চেজনায় সেই কইচ্ডা জনিলো 

বা এ প্রবুহ্ধিকে পরিতপধ করিবার জন্য ইচ্ছার উদয় হইলে কখনই সে 

কার্য্যে হাত দিবেন । বরং তদরূপ ইচ্ছা মনে উদয় হইতে পাবিয়াছে বলিধা 

মনের ছর্বলতাবোধে লক্ষিত হুইবে এবং নিজকে শ্তিবস্কার করিবে, কোন 

প্রবুত্তিকে পরিতঈ করিতে কর্মের ইচ্ছা জন্মিলে পরিণামে লাঞ্ছনা ভোগা 

করিতে হইবে, ইহা নিশ্চর জানিয়া ভীত হইবে | 

কর্শের ইচ্ছা জন্মিবামার, উহা কেবল 'শআাল্লার জন্য কি অনা কোন উদ্দেশ্য 

মিশ্রিত তাহা পরীক্ষ। করিঘ়্া লওয়। অতীব কর্পব্য (ফলজ )। 

হদীছ শরীফে উক্ত ভইয়াছে_মানব কোন কার্ধোৰ জন্য 

দেহের অঙ্গ প্রতাঙ্গ চালাইলে বা! তাহা সম্পন্ন করা স্থির করিলে' তিনট' প্রশ্ন 

হইবে যথা--(১) কেন করিলে ? (২) কেমন করিয়া! করিলে ? (5) কাহার 

জন্য করিলে? 

(১) প্রথম এশ্রের অর্থ এই যে প্রত্যেক কর্ণ আল্লার প্রসন্ধতা লাভের 

উদ্দেশ্যে করা উচিত ছিল, সে উদ্দেশ্যে না করিয়া কেন প্রবৃদ্ধি বিশেষকে 

পরিতৃপ্ত করিনার বাসনায় করিলে ? ইচ্ার উন্তর ষদি তুমি সস্তোষজনষা রপে' 

দিন্ডে পার অর্থাৎ “কেবল আশ্লার প্রসন্নতা সম্পাদন মানসে কার়্যারস্ত করা, 

১৫ 
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গিয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিতে পার, (২) তবে “কেমন করিয়া করিলে 1) 
এই দ্বিতীয় প্রশ্ন হইবে | এ প্রশ্নের অর্থ এই যে, প্রতোক সংকার্ধা করিবার, 

এক একটী নিয়ম ও ধরণ "আছে; এবং সমস্ত কর্ম, জানের উপদেশ অনুযায়ী 

কর! কর্তব্য । এ কার্ধাটী তুমি জ্ঞানের উপদেশ মত এবং যখোচিত নিয়মান্- 

সারে করিয়াছ, কি মুর্খতালশে সহজবোধে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য তাবে, কবিয়াছ ? 

এ প্রগ্নের উন্রও যদি সন্তোষজনক রূপে দিতে পার এবং বলিতে পার যে 

উহা জ্ঞানাঙযায়ী নিয়ম মত করা হইয়াঙ্ছে (০) তবে শেষ প্রশ্নে জিজ্ঞাস! 

কর] হইবে উহা কাহার জন্য করিলে ? উহা কি কেবল আল্লার জন্য 

করিলে? প্রত্যেক কর্ম কেবল আল্লার জনা পুদ্ধ সঙ্কলে করা তোমার প্রতি 

অতি কর্বা ( ওয়াজেব ) ছিল। তুমি কি একাগ্র মনে আল্লার জন্য করিয়াছ? 

যদি তদ্রূপে করিয়া থাক তবে অবশাই পুরস্ক।ব পাইবে 5 কিন্তু যদি তদ্রূপ 

বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য না করিয়া থাক--নিজের সাধুত। গ্রদর্শন পুর্নক অন্য লোকের 

ভক্তি আকর্ষণ বা সন্মান লাভের বাসনায় সে কর্ম করিয়া থাক তবে কার্যের 

পুরস্কার সেই লোকের স্থানে চাহিয়া লও । আর যদি সাংসারিক ধন বা মান 

উপার্জনের বাসনায় করিয়া থাকে তবে সে ফল এই পৃথিবীতেই, যাহা কিছু হয়, 
পাইবে । পরকালে সে কার্ধোর পুবস্কার পাইবার আশা একেবারেই নাই-_-'অপর 

পক্ষে কার্ধাটী অন্য কোন স্ষষ্ট পদার্থ পাইবার আশায় করিয়া থাকিলে আল্প।র ক্রোধ 

ভাজন হইতে হইবে । এতদর্ণে তিনি মানবকে সাবধান করিয়া বলিক়াছেন-- 
শটি রা ৪ শট চি ঞে পার্ট 

২৯-1৮-০৯৮1 ] (৬) ১) | 2 | -ক্ষো্ছজাদ ত্চল 

“সাবধান; আল্লার জনা দীন ( কর্তবা কার্ধা_-এবাদৎ ) বিশুদ্ধ (হওয়া 

আবশ্যক ) (২৬ পারা । রা জোমর । ১ রোকু ) তিনি পুনক্লান্গ বলিয়াছেন-__- 

টি তালি ঠিলুতা পি লি গজ চি 

4) | ৬১১ ১৮ ৩১75 ৪4 (/% ১০ | 1 

টে টি পাঠ তি টি রা 

বি 1১০ ৩ ১-, 

“নিশ্চয়ই, তৌময়া আল্লাকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে (সাহায্যার্ে) ডাকিতেছ তাঁহারা 

তোমাদের মতই (তর্বাল) দাল”( » পারা । শুরা এরাক। ২৪ রোকৃ।) যেব্যকি 

এই পবিত্র মহাবাঁকা ছয়ের অর্থ বুঝিতে পায়েন তাহার বদি কিছু মাত্র বুদ্ধি থাকে 

তবে অবশ্যই তিনি কাধ্যের উদ্দেশ্য পরীক্ষা না করিয়া থাকিতে পায়েন না? 

১৬ সেরূগ 
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রি উই 
সেরূপ ব্যক্তি কার্ণ্যারস্তের সময়ে মনের ইচ্ছা পরীক্ষা অবহেলা করেন না । 

যাহা হউক, সংক্ষেপ কথা এই যে, মনে কোন ভাব বা খেয়াল প্রথম 

উদয় হইলে তৎপরীক্ষাঁম সতর্ক দৃষ্টি স্থাপন করা আবশ্যক । উহাকে সংবত্ত 
করিতে না পারিলে অবিলদ্ষে মন তত্গ্রতি আকৃষ্ট হইবে, 

কার্ধের উৎপস্তিয় 
তাহার উত্তেজনার পরক্ষণেই মন নাচিয়। উঠিবে এবং সঙ্গে য় 
সঙ্গে “ইচ্ছা” ফুটিয়া উঠিবে-উচ্ছা, আবার হন্ত পদাদি 

আঙ্গ ও ইন্দ্য়দিগকে চালাইর! দিবে । এই রূপে কার্যের উৎপত্তি হয়। 

মহাপুরুষ হজরৎ রচ্ছল , বলিয়াছেন--ঘে সময়ে তোমার মন কোন 

কার্ধোর দ্রিকে আকুষ্ট হয় তখনই আল্লার জনা ভয় কর 1, 

মনের গতি পরীক্ষায় অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানী সাধু সংসর্গ 
আবশ্যক- পাঠক জানিয়! রাখ, মনের প্রত্যেক গতি পরীক্ষ। করিয়! 

ভাল মন্দ চিনিয়া লওয়! একী দুর্লভ জ্ঞান। মনের কোন. গতিটা আল্লার 

জন্য আর কোন্টী প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সংঘটিত-_তাহা নির্বাচন করিতে 

যে ন্যক্তি অপারগ, তাহাকে এমন কোন জানী সাধুর সংসর্গে বাস কর! আবশাক 

যিনি প্রত্যেক কার্য শ্বীয় লব্ব-জ্ঞানের উপদেশ অনুসারে নির্বাহ করিয়া 

থাকেন। তদ্রূপ সাধুর সংসর্গে বাস করিতে পারিলে তাহার হৃদয়ের 

আলোক নিজের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে । সংসারাসক্ত বিদ্বান লোকের 

লহবাস বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে বরং তদ্রূপ লোকের হাসা কয 

সহবাস হইতে রঙ্গ? পাঈবার বাসনার আল্লার আশ্রয় শঃতানের প্রতিনিধি 

প্রাথথনা করিবে । সংসার মুগ্ধ বিদ্বান লোক শয়তানের 
গ্রৃতিনিধি । মহাপ্রত় আল্লা, মহাত্বা দাউদ নবী ০ কে প্রত্যাদেশ করিয়া- 

শিলেন_“হে দাউদ 1 যে বিন আলেমকে আমি সংসারের আসন্কিতে 

জড়িত করিয়া! দিছি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞলা করিও না। জিজ্ঞাসা 

করিতে নিকটে গেলে তোমাকে আমার প্রেম হইতে সে বঞ্চিত করিবে । 

ংসার ঘুগ্ধ বিদ্বান লোক, আনার বান্দার হৃদয় হইতে প্রেদের আলোক 

'ব্টপাঁড়ী” করিণা কাড়িয়া লয়।”” মহাপুকষ হজরত সন চা? বলিয়াছেন__ 

“যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত দ্রব্য কট্পট্ পরিত্যাগ করিতে 

পারে,_ প্রত্যেক বিষয়ে ভাল মন্দ বিচার করিতে দূরদর্শন 

রাখে এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, কর্তবব্য- 

বুদ্ধি পূর্ণভাবে ঠিক রাখিতে পারে, তাহাকে আল্লা তাল রামেন।” 
তত ৪) 

কাকাকে আম! 

ভাল,বা মেন 
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হিতাহিত নির্বাচন ও প্রবৃত্তি দমনের ক্ষমতা জ্ঞানের বৃদ্ধির 
জলে বর্ধিত--যাহ! হউক, নিম্নলিখিত দুইটা শক্তি পূর্ণ মাত্রায় বন্ধিত হইলে 

মানব চরম উপ্তি পাইবার উপযুক্ত হয় । (১) প্রত্যেক 

কার্যের প্রকৃত অবস্থা, জ্ঞান-চক্ষে দর্শন করিরা তাল 

মন্দ নির্বাচন করিবার ক্ষমতা এবং (২) জ্ঞানের প্রভাবে 
প্রবৃত্তির উত্তেজনা দমন করিবার শক্তি । এই ছুই শক্তি জানের বৃদ্ধির 
সঙ্গেই বদ্ধিত হয় এবং তজ্জন্য একের সহিত অন্যটা এমন ভাবে জড়িত হুইয়। 

থাকে যে উহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। দেখ, যাহার জানবুদ্ধি নাই 
সে প্রব্ত্ির উত্তেজনা মধ্যে কোন্টা হিতকর ও কোনটী অনিষ্ট কর চিনিতে 

পারে না এবং তজ্জন্যই কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা দমন করিতেও সক্ষম হয় না। 

এই জন্য মহাপুরুষ হজরৎ ঝন্গুল। (টা বলিয়াছেন-“যে ব্যক্তি পাঁপ করে 
তাহার বুদ্ধি ছুটিয়৷ যাঁ্-আর ফিরিরা আসে না ।৮ মহাত্মা হজরৎ ঈছ। 
নবী *০ বলিরাছেন--কর্্ম তিন প্রকার_-(১) সুস্পই সংকাধ্য, এই শ্রেণীর 

কাধ্য যত পার করিবে । (২) সুম্পষ্ট অপকর্ম ইহার রিসীমায় যাইবে না । 
(৩) কাধ্যটা ভাল কি মন্দ বলিয়! স্পষ্ট .চিন| যায় না। এরূপ কাধ্যের 

দোষ গুণ নিজের জ্ঞানে চিনিতে না পারিলে অভিজ্ঞ জ্ঞানী লোকের নিকট 
জিজ্ঞাসা করিয়। কর্তব্যাকর্কব্যের ব্যবস্থা লওর! আবশ্যক |” 

গ্রবৃত্তি পর্য।বেক্ষণের দ্বিতীয় ধারা---সর্ববিধ কাধ্য যথারীতি ও যথা- 
নিয়মে নিষ্পন্ন হইতেছে কি না তদ্ববিষর বিচারে প্রবৃত্তি পধ্যবেগ'ণ-_ইহ| সর্বববিধ 
কাধ্যানুষ্ঠান কালে দরকার হর। কাধ্যটী কি ভাবে কর! হইতেঙে--মনোযোগের 
সহিত কি অন্যমনক্ক ভাবে, তুচ্ছতাচ্ছিল্যজ্ঞানে কর। হইতেছে ; যথারীতি নিয়ম 

মত চলিতেছে, কি অনিয়মে চলিতেছে পরীক্ষা করিয়।, সাধ্য মত, সুন্দর রূপে 

নির্বাহ কর। আবশ্যক। সমস্ত কাধ্যকে তিন শ্রেণীতে স্থাপন করা যার (১)পুণ্য কাধ্য 
(২)পাপ কাধ্য (৩)মোবাহ্ 'অর্থাৎ নির্দোষ কাধ্য--ঘাহা পাপও নহে পুণ্য ও নহে । 

এই ধ্রিবিধ কাধ্য সম্বন্ধে, মোরাকবা” তিন বিষয় অবশ্বনে হওয়া আবশ্যক । 

পুণ্য কাধ্য সম্বন্ধে মোরাকবা কালে প্রথমে দেখিতে হর-_উহা৷ আল্লার 

জন্যই ালেহ নিয়তে (বিশুদ্ধ সঙ্গল্লে) করা হইতেছে কি না এবং 
তৎসময়ে আল্লার দিকে গাঢ় মনোযোগ আছে কিনা? 

নি রা তৎব্যতীত যথা নিমমে উহা! করা হইতেছে কিন। ইত্যাদি 

কথ। বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা! কর! আবশ্যক ! 

ফল কথা নফল লাভ করিবার জন্য কাধ্যটী যেমন নুন্দর ও নির্দোষ আবশ্যক 

তদ্রুপ করিতে প্রচুর যত্তে ক্রটী করা উচিভ নহে । 
১৮ 

যানবের চর 

উন্নত 
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পাপ কাধ্যের বেলা আল্লার জন্য যেরূপ মন্ধাস্তিক শরম কর! উচিত এবং 
যতদুর গভীক্ক অন্ুতাপে “তওবা” করা কর্তব্য এবং নিজে 

গাঁপ কার্য সন্বাছা 
নিজে দণ্ড গ্রহণের ব্যবস্থা করা উচিত তৎসমুদয় পুর্ণ (ারাকবার ধারা 
মাত্রার হইতেছে কি না পরীক্ষা করা কর্তব্য। 

মোবাহ, অর্থাৎ নির্দোষ ব্যাপারে, যেরূপ আদব ও নিয়ম রক্ষা! করিয়া চলিতে 

হয় এবং করণামত্ের দান পায় তাহার নিকট যেক্প দি্পাপ দিপা 
কার মনোবাক্যে কৃতজ্ঞ হইতে হয় এবং তাহার হুজুরে ঝার্ষে যোরাকধ।র 
হদয়কে ঞ্মরূপ বিনয়ের সহিত হাজির রাখিতে হয়, তং- ধারা 
সমুদয় পুরা পৃরা হইতেছে কি না পরীক্ষা করা আবশ্যক । গমন, উপবেশন, 
শয়ন, ভোজন ইত্যাদি কাধ্যগুলি নির্দোষ 'মোবাহ । উঠিতে বসিতে পৃরা 
আদব বিনয় রক্ষা করা আনশ্যক । শয়ন কালে পশ্চিম দিকে মুখ রাখিয়া 

দর্সিণ পার্থে নিদ্র। যাওয়া উচিত । পান আহার কালে আল্লার কক্ষণা ও 

কৌশল লইয়া গভীর ভাবে তিফক্কোর, (সদ্ভাব চিন্তা ) সা নটি 
করা আবশ্যক । . গাফেল ভাবে ভোজন করা কখনই লদৃভাবতিন্তন 

উচিত নহে। সদ্ভাব-চিন্তন সর্ধ্ববিধ কার্ধ্য অপেক্ষা অধিক রে ্ রর 

কল্যাণ দায়ক । প্রত্যেক আহারীয় পদার্থ লইয়া নানা 

রূপ সদভাব চিন্তা করা যার | খাদ্য দ্রব্যের আকার, প্রকার, গুণ, বর্ণ, গন্ধ 

স্বাদ ইত্যাদি অবলম্বনে সৃষ্টি কর্তার অনন্ত শিল্প-কৌশল বুঝিতে পারা যাঁয়। 

মানবের সে সকল বাহিরের অঙ্গ ও ভিতরের যন্ত্র, অন্ন গ্রহণ করে যথা অঙ্গুলি, 

মুখ, দত্ত, গলনালী, উদর ইত্যাদি এবং যে সকল অঙ্গ বা যন্ত্র ভুক্ত দ্রব্য 

সযতবে রক্ষা করিয়া পরিপাক করায় এবং যে গুলি ক্ষুণা দূর করিবার উপাঁর 

করিয়া দেয় তৎসমুদয় সৃষ্টি কর্তাব এক একটী আশ্চর্য কারখান। বা শিল্পাগার । 

এই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙগ ও যন্থ অবলম্বনে তফকৌর (চিন্তা) করা শ্রেষ্ঠ এবা- 
দতের মধ্যে গণ্য | কিন্তু এরূপ চিস্তা কর! জ্ঞানী লোকের কাধ্য। সাধারণ লোক 

এরূপ পদার্থ লইয়া চিন্তা করিখার সই ধরিতে পারে বিবিধ শ্রেণী 
না। (১) আবার জ্ঞানী লোকের মধ্যে এক শ্রেণীর মানবের পানাচ।র 

আলেম এরূপ আছেন ষে তীহারা আল্লার হ্ষ্ট প্রতোক বিষরক সম্ভাৰ 
চিত্ত আরে ধ 

পদার্পগের এমন কি সামান্য খাদ্য দ্রব্যের অন্তর্গত শিল্প- | 
কৌশল যতই প্রগাঁড মনোযোগের সহিত পধ্যবেঙ্গণ করিতে খাঁকেন ততই তাহা- 

দেখ হৃদয় পরম-শিল্পী আল্লার ক্ষমতা ও জ্ঞান গরিষার দিকে উন্নত ও অগ্রপন্ন 
১৯ 
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হইতে থাকে এবং পরিশেষে তাহারা আল্লীর প্রতাপ, সৌন্দরধ্য ও পূর্ণতা চিন্তনে 
নিমগ্ন হইয়া পড়েন। এক্নপ উন্নতি-প্রাপ্তি কেবল একেশ্বর-জ্ানী ও ছিদ্দীকগণের 
তাগ্যে ঘটে । (২) আর এক দল লোক আছেন তাহাদিগকে লোভে কখনই 

খাদ্যের দিকে পরিচালিত করিতে প!রে না, বরং তাহারা আহার গ্রহণ করাকে 

বিরক্তিকর জঞ্জাল মনে করেন । তবে শরীর রক্ষার্থ খাদ্য দ্রব্য নিতাস্ত আবশ্য- 

কীয় এইজন্য সামান্য আহারে বাধ্য হন, তথাপি আহার গ্রহণে সময় নষ্ট হয় 

বলিয়া ছুঃখ প্রকাশ করেন । এবং মনে করেন ষে ধার দৌরাত্য ন। থাকিলে 

খাদ্যের প্রয়োজন হইত না---তাহাতে প্রচুর সময় পাওয়া! যাইত । আহারের 
প্রয়োজন কেন হইয়াছে এ কথাও তাহারা তফক্কোর ( চিন্তার ) প্রভাবে অবগত 
আছেন । এ অবস্থা পরহেজগারগণের ভাগ্যে ঘটিয়। থাকে ( ৩ ) আর কতক 
খুলি লোক লোভ কর্তৃক পরিচালিত হইর1 আহার গ্রহণ করে । তাহার! উপাদেয় 

প্রাদ্যের অন্বেষণে ব্যন্ত থাকে । কি প্রকারে খাদ্য রন্ধন করিলে স্ম্বাহু হয় অধিক 

দ্রব্য উদরস্থ করা যাঁয় ; কোন্ দ্রব্যের সহিত কি মসলা মিশ্রিত করিলে 

উদর পৃরিয়। আহার করিলেও অল্প সনয়ে পরিপাক হয়, এই সমস্ত ধান্দায় 
দিবা রজনী হয়রান থাকে । এইরূপ লোক পক অন্নের দোষ এবং পাঁচকের 

ক্রুটী ধরে এমন কি স্বভাঁবজাত ফল মুলেরও নিন্দা করিয়া থাকে । এই 
প্রকৃতির লোকেরা এ কথা বুঝে না যে---সমন্ড পদার্থ বিশ্বপতি আলার শিল্প- 

চাতুধ্যে সুষ্ট, শিল্প দ্রব্যের দোষ ধরিলে শিল্পীর নিন্দা করা হয় । এই 
গ্বভাঁব সংসার-মুদ্ধ অজ্ঞান লেকের পক্ষে ঘটে | মোবাহ (নির্দোষ ) দ্রব্য 

ভোগের সময়েও “মোরাকবা”র ( চিন্তার ) প্রভেদ অনুসারে লোকের উক্ত 

প্রকার শ্রেণী ভাঁগ হয় । 

প্রল্রত্ডিন্্ হি্লাব শ্নিষ্টাশ্পেল ভিলীষ্া হোোক্কা ক্ঘ-_ 

ক্নোহাচ্ছজ্হা, অথাৎ প্রবৃত্তির হিসাব লওয়া । ইহ! কাধ্যের অস্তে করিতে 

হয়। প্রতাহ ট্দনিক কাজ কন্ম সমাধান করিয়া 
রাত্রিতে শবন কালে অন্ততঃ একবার প্রবৃত্তির হিসাব লওয়। 

কর্তব্য ॥ এরূপ করিতে পাঁরিলে প্রতাহ লাভ ক্ষতির একটা আন্দাজ পাওয়! 

যাইবে * * * এবং আগামী দিনের জন্য সতর্কতা আসিবে | প্রত্যেক ঘণ্টা 

এমন কি প্রত্যেক নিংশ্বাসকে পুণ্জীর খাতায় ধরিবে ; তন্মধ্যে ষে যে সৎকার্ধ্য 

কর! গিয়াছে তাহাকে লাভের দিকে জমা করিয়া লইবে ; আর ষে সময় টুকু 

বুথ! চলিয়া গিয়াছে তাহাকে ক্ষতি এবং ষে সময়ে পাপ কাধ্য হইয়াছে তাহাকে 

্ক্ষার্ধা অভ 
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মহা ক্ষতি বলিয়া ধরিবে । ( টীঃ ৩** ) সাংসারিক বাণিজ্যে ক্ষতির সম্ভাবনা 

দেখিলে লোকে যেমন অংশী টিলা হিসাব লইয়া! থাকে, ধর্শ-জীবনে ক্ষতি 
দেখিলেও প্রবৃত্তি হইতে সেইরূপ, বরং তদপেক্ষা কড়া ভিসাব লওয় আবশ্যক । 

কেননা, প্রবৃত্তি বড় বাকৃচতুর ও ফেরেববাজ নিজের স্বার্থকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া! 

তোমার সম্মুখে আল্লার এবাদৎ বলিয়া দেখাইয়া! থাকে | তুমিও তাহার বাক্- 

চাঁতুরীতে প্রতারিত হও এবং প্রবৃত্তির আদেশে কাজ করিয়া, আল্লার এবাদং 

বোধে লাভ ধরিয়া লও । যাহা হউক, নির্দোষ কার্য করা হইলেও প্রবৃত্তির 

হিসাব লইবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে কেন এ কার্ধা কবিলে? কাহার জনা 
করিলে ? এই ছ্ই প্রশ্নের উত্তর দিতে যদি প্রবৃত্তি কিঞ্চিৎ মাত্র ক্রটী কয়ে 

তবে সে কার্ধ্য প্রবৃত্তির আদেশেই হইয়াছে বলিয়া গতি গণা করিবে এবং 

তজ্জন্য প্রবৃত্তির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদাষ করিয়া লঈবে। 

এব্নেছ, ছেম! নামক একজন বিখ্যাত জ্ঞানী ছিলেন । তিনি হিসাব করিয়া 
দেখিলেন তীহার বয়স ৬ৎ যাঁইট বৎসর হইধাছে । 'ইষাইট বৎসরে ২১৬০ 

একুশ হাজার ছয় শত দিন হয় । প্রতিদিন এক একটী পাঁপ ঘটিলে তত গুলি 
পাপ হইয়া গিয়াছে ; এবং এমন দিনও গত হইয়াছে যে দিন তিনি হাজার 
হাজার পাঁপ করিয়া ফেলিয়াছেন। হায়! এমন অবস্থায় পরিভ্রাণ কেমনে 

হইবে? এই ভাবিয়া তিনি একটী বিকট চীৎকার করি?! ভূতলে পতিত হঈ- 

লেন। পার্ধস্থ লোকেরা দেখিল তাহাতেই তাহার প্রাণ ত্যাগ ঘটিরাছে। 

সারের অধিকাংশ লোকই স্ব স্ব প্রবৃত্তির (রিপুর ) আচরণ হইতে অসতর্ক 
আছে সৃতরাং তাহারা নিজের হিসার লইতেছে না। তাহারা যে পাঁপ করিতেছে 
তাহার প্রত্যেকটির জন্য যদি এন্কু'একটী কঙ্গর কোন গৃহ মধ্যে নিক্ষেপ করা যায় 

তবে সে গৃহ কিছুদিনের মধ্যেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। আবার দেখ “€কেরামণ 
কাতেবীন” ফেরেশতা প্রত্যেক পাপ লিখিবার আল্রা বলিষ! এক এক কপর্দ কও 
লন তবে তাহার সমস্ত ধন শেষ হইয়া যানে । দেশ লোকে বখন “ছোব হান 
আল্লা” বা অন্য কোন তছ-বীহ পড়িতে লাগে তখন অথনোযোগের সহিত পড়িতে 
থাকিলেও কতবার পড়া হইল তাহার সংখ্যা নির্ণয়ের মানসে এক ছড়। মালা 
হাতে রাঁথে এবং এক ফেরা পড়া হইলে বলে আমি একশত বার তছ-বীছ 

টীক।-_-৩৩৭। এরই পারার অন্তগত ভারক! চিত ভইতে টীকা চিতু পহাস্ত অংশটী 
মুল গ্রন্থের অনুযা্ী নহ্বে। 'এহ ই অপ ঈলুম' দৃষ্টে লার মর্ দেওয়া গেল) 
যুল গ্রন্থে উ স্বানে বোধহদ লিশীকণের জম প্রধাদ ঘটিরাছে। 

১ 
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পড়িলাম ৷ কিন্তু সমস্ত দিবা রাত্রি ষে সকল বেহুদা কথ! বকিয়। থাকে তাহার 
কোন হিসাবই হয় না-__তাহার সংখ্য। নির্ণয়ের জন্য কোন চিহ্নও হাতে রাখে 

ন। । তছবীহ একশত বার পড়িয়া প্রফুল্ল মনে বলে আমি এত পড়িলাম কিন্ত 

হাজার হাজার বার বেছুদ। কথা বলিরাও আশা করে যে তছনবীহ পড়ার 

কল্যাণে আমার পুণ্যের পাল্লা ভারী হইর! পড়িবে । ইহ এক বড় মুর্গতা। 

১। মহাত্স! হজরৎ ওমর ফারুক বলিগাছ্গেন--"“তোমার কার্য ওজন হইবার 

পূর্নে তুমি নিজে ওজন করিয়। দেখ ।”” উক্ত মহাত্মা দিদমান কাজ কাম 
করি।| রাত্িকালে যখন গুহে যাইতেন তখন স্বীয় পদে দগ্ডাঘাত করিয়। জিজ্ঞাস 

করিতেন ।-“তুমি অদ্য কোন্ কাজ করিতে কোথার গিয়াছিলে 1 ২। মহা- 

মাননীয় আয়শ। ছিদ্দীকার মুখে শুন! গিগছে -মহাআ্সা আবুবকর ছিদ্দীক মৃত্যু 

শব্যার অবস্থিতি কালে একবার তিনি বলিগাহিলেন-ওমর অপেক্ষা অধিক 

আমার প্রি বদ্ধু নাই ।৮ এই কথ| মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র তিনি পার্থো- 

পবিষ্ট। প্রিক্র কনা। নিবী মী শকে জিজ্ঞাসা করিশেন-“মা, আমি কি বলি- 

লম 1৮ বিবী মহোদয়। পিতার বাঁকাটী অবিকল শুসাইরা দিলেন । তখন 

তিনি বুঝিলেন বে শ্রাহার মুখের কথাথ মনের ভাঁব প্রকাশ পায় নাই সুতরাং 

নিজের উক্তি সংশোধন জনা বলিত্ন -“তাহা নহে; ওমর অপেঞ্গা আমার 

কোন অধিক প্রির মীজীজ নাই |” ( টীঃ ২৬৮ ) দেখ, মহাত্মা ছিদ্দীক 

গ্রত্যেক কথা হিসাব করিরা বলিতেন । যে কণার মধ্যে মনে ও মুখে সামান্য 

প্রভেদ থাকিত তাহাও সংশোধন করি?! লইতেন। ৩। মহাত্সা এব নে ছালাম 

একদিম লকড়ীর বোঝা কাধে লইয়া যাইতেছিলেন ৷ পার্থব্তী লোকেরা 

বলাবলি করিতেচিল--ইহা মুটিয় মজুরের | মহাত্মা বুঝিতে পারিধ 

বলিয়াহিলেন-_-“আমি মনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি সামান্য কাজ করিয়া 

কেমন থাকে 1 ৪ । মহাত্ম। মআনেছ বলিয়াছেন-_- আমি একদিন প্রাচীরের 

আড়াল হইতে মহাঁম্া ওমর ফাঁরুককে এক বাগানে দেখিয়াছিলাম। তিনি 

নিজে নিজে স্বীয় মনকে স্বোধন কবতঃ বলিতেছিলেন--“বাহবাহ৬ লোক 
টিসি 

জজ
 

টী৮1--৩১৮। দেোস্ক ( বন্ধু ) থব' মী জীজ (প্রবল দয়।বান ) এই ছুই একের 

মধ। অতি সামনা গ্রতেদ আ'ছ। বাহাকে আমি গীলবাল ও বাহার মঙ্গল কামন। 

করি চিনি আমার গঙ্গে তদ্রণ বাবার কনেন তাহাকে দত্ত (বধু): বলা বার়। 

আজীজ কিন্তু জনা প্রকার়-_-ঝমি তাহাকে ভ(লবাপি বা না বাপি, তিনি আমাকে 

প্রধ তাঁলবামেন, আ।মায় মঙ্গল কামনা করেন এবং কার্ধে)ও মঙ্গল করিয়া দেন। 

ন! বুয়া আম তাহার তত ছঙ্তে মগ্রল না লইর। পলাইতে জাগিলে তিনি জবরদস্ত 

আমাকে ধরি হাত পা বাঁন্ধদ। মঙ্গল যোগ কর্। দেন। 

ই 
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তোমাকে আমিরোল মোমেনীন বলিঃ সম্মান করে “তুমি তাহাতে প্রফুল্ল হই- 
তেই! তুমি আল্লাকে ভর কর না; এখন আল্লার শান্তি সহ্য করিতে প্রস্তত 

হ91৮ ৫ | মহাত্স। হহন রহমতুত্র। বলিরাঙ্েন -ণধাহার। মনকে কঠিন তিরস্কার 

করিতে চান, তাহাদিগকে সর্বদাই প্রত্যেক কাধ্য অস্তে এইরূপ হিসাব লওয়া 

আবশ্যক যে--তুমি অমুক কাজ কেন করিলে? অমুক বস্ত কেন খাইলে 1” 
যাহ।৷ হউক, গত কাজেয় হিসাব লওয়| প্রত্যেক নরনারীর পক্ষে অতীব 

আবশ্যকীয় কাধ্য | 

প্র্রত্িডন্প হিঙ্শান্ব ন্সিক্গাশেন্ চ্তর্খ োোক্াক্ম_- 
চ্ষবোৌ শ্লী-ব্্রা অর্থাৎ প্রবৃত্তিকে শান্তি দেওয়।। পাঠক ! সাবধানে শুন, 

প্রবৃত্তির কাঁজ কামের হিসাব লইয়৷ নীরব থাকিলে চলি- 

বেনা বরং অন্যায় কাধ্য করিব! মাত্র তাহাকে শান্তি দেওর! 

আবশ্যক । শান্তি না দিলে নির্ভব হইয়া অধিক অন্যায় কার্য করিতে সাহস 

পাঁইবে, পরিশেষে অবাধা ও ছুর্দীস্ত হইয়া! উঠিবে; তখন তাহাকে বশে মানা দুষ্কর 
হইবে । সন্দেহের দ্রব্য খাইয়া থাকিলে, শান্তি স্বরূপ তাহাকে উপবাসে রাখিতে 

হয়। পরস্ত্ীর উপর দৃষ্টি করিলে তৎক্ষণাৎ চক্ষুকে ঢাকিণ লইবে । এই গুকার 

প্রতোক বর্শোন্ছ্রিয়কে অন্যায় কার্য হঈতে বাধা দিয়া আটক রাখিবে। পূর্ব্ব- 

কালের জ্ঞানী লোকের৷ এইরূপ বাবহারই করিগাছেন । 

১। কোন সাধু ঘটনাক্রমে এক রমণীর গার স্পর্শ করিয়াগিলেন এই 

অপরাধে তিনি নিজের হস্তখানি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিলেন । ২। এছরায়েল 

বংশের এক সাধু বংকাল গির্জার মধো বাস করিতেন । এক রমণী তাহার 

সম্মুথে উপস্থিত হইগা আত্মব্ব্্মের অভিলাষ প্রকাশ করে । সাধু তাহার 

নিকটবর্তী হইবার মানসে গির্জা হইতে একখানি পা ছুয়ারের বাহিরে স্থাপন 

করেন। ইতিমধ্যে আল্লার ভয় হৃদয়ে জাগরুক হইয়! উঠে-_-তখন সাধু “তওবা” 
করিয়। ফিরিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্ত যে পা খানি পাপ-পথে এক ধাপ 

অগ্রসর হইয়াছিল তাহাকে আর ভিতরে আসিতে দিলেন না । উহ] ছুয়ারের' 

বাহিরে রাখিলেন | পা খানি বাহিরে থাকিয়া বৃষ্টি নিহারে ভিজিয়া রৌড্রে 

পুড়িয়া পচিগা শরীর হইতে খসিয়৷ পড়িথছিল । ৩। মহাঁআা জোনারদ 

বোগ দাদী বলিয়াছেন---“প্রচণ্ড শীত কালের এক রজনীতে এব্নেল কজীনীর 

স্বপ্রদোষ ঘটে । নিদ্র। ভঙ্গ হইবামান্র তিনি গোছল করিতে ইচ্ছা! কথ্েন, কিন্ত 

সাহার প্রবৃত্তি শীতের ভয়ে কুস্তিত হইয়া তীহাকে কৃপরাম্শ দিয়া বলিতে থাকে 
খ্৩) 

স্পসৎ কার্ধ। করিলে 
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“বরফের ন্যায় শীতল জঙ্গে গোঁছল করিরা কেন আত্মহত্যা করিবে? হ্ষণকাল 

বিলম্ব কর প্রাতঃকালে হাম্মামে গিয়া উষ্ণ জলে গোছল করিও |” প্রবৃত্তির 

প্ররোচনা বুবিতে পারিকা তিনি শপথ করিয়া বলেন যে “এখনই 

শীতল জলে গোছল করিব. সমস্ত পরিধান বস্ত্র ভিজাইব এবং সে গুলি শরীরে 

রাখিনাই শুখাইয়া লইব |” ফল কথা তিনি তদ্রূপই করিরাছিলেন।» 

অহাজ্সাজোনারদ এই ঘটন। উল্লেখ করিয়। বলিশাছেন- “ষে প্রবৃত্তি আল্লার আদেশ 

পালনে শৈথিল্য করে তাহাকে এই প্রকারেই শান্তি দিতে হয় 1, ৪। এক 

বাক্তি কোন রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, পশ্চাতে অতীব লঙ্জিত হইয়া 
প্রবৃত্তিকে শাস্তি দানের জন্য শীতল জল পনি করিবেন না বলিয়া! শপথ করিয়া- 

ছিলেন। বাস্তবিক তিনি আজীবন মার শীতল জল পাঁন করেন নাই । 
৫ 1 মহাত্স। হছাঁন এনে আবী পাহান একদা এক বিলাঁস ভ'নের পার্খ 

দিয় যাইবার কালে পার্গবন্তী লে!কদিগকে কৌ ঠ£হলে জিজ্ঞাসা করিগাছিলেন -. 
“এমন মুন্দর গৃহ কে নির্মাণ কবিদাঁছে ৮ প্রশ্নটী মুখে উচ্চারণ করা মাত্র তিনি 

স্বর প্রবৃহিকে জিজ্ঞাসা করিলেন _-“ঘে পদার্থের সহিত তোমার কোন 

সম্বন্ধ নাই তাহা! লইয়া 'গনধিকার চচ্চ কেন করিতেছ? আল্লার শপথ 

করিয়া বলিতেছি, এক বৎসর রোভা করিহা তোমাকে তন্ছারের শান্তি দিব | 

ফলেও তিনি তাভাই করিরাভিলেন ৬ 1 মহা! বু তলহা একদিন স্বীয় 

খোরমা বাগানে নমাজ পড়িতে আরন্ত করি।াছিলেন । সেই সময়ে একটী 

নার পক্ষী খোরমা তরুর উপর উড়িতে বসিতেছিল্ন | মহাক্সার দৃষ্টি হঠাঁং 

সেই দিকে ধাবিত হুগরাতে নমাজে অন্য-মনক্কতা-ভাব প্রবেশ করে এবং 
কম রূকীৎ নাজ হুইরাছিল ভুলিয়া যান $&* এই জন্য প্রবুন্তিকে শান্তি 

দিবার জনা উপজীবিকার সম্বল বাঁগানটা গরীব লোকের ভরণ পোঁধণে 

উৎসর্থ কবিরা দেন। ৭ | মহা্স। মালেক এবনে জরগম বলিয়াছেন-- 

“হাত্। রবাহোল কয়ছ্ী একদিন আহরের নমাজ অস্তে আমাদের বাড়ীতে 
আসি আমার পিতাকে ডাকিনাছিলেন । আমি বলিগাছিলাম--“তিনি 

এখন ঘুমাইতেছেন। একথ| শুনিয়া তিনি বলিছিলন--'এখন কি নিদ্রার 

সময়? অতঃপর তিনি ফিরিয়া চলিলেন । আমি শাহার পশ্চাতে অনেক 

বু পর্যন্ত গিয়াছিলাম। শুনিতে পাইলাম তিনি নিজে নিজে তাহার প্রবৃ্কে 
সম্বোধন করিয়া! তিরস্কার সহকারে বলিতে লাগিলেন -“হে প্রবৃি, তুই 
'তিরিক্ত কার্ধ্য কেন করিলি? এখন নিদ্রার সময় কি না একথা জিজ্ঞানা 

২৪ করিবার 
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করিবার তোর কি অধিকার আছে, আমি শপথ করিক্পা বলিতেছি তোর এই 
আনধিকার চচ্চর শাস্তির জনা তোকে এক বৎসর বালিষ্চ্ে উপর মা 

রাখিতে দিন না 1, এই কথা বলিতে বলিতে এবং রোদন করিতে করিতে তিনি 

পথ চলিতে লাঁগিলেন। পরিশেষে বলিলেন_-হে প্রবৃত্তি, তূই আল্লার শাস্তি- 

ভয় রাখিস না? ৮। মহ্থাম্ব। তশীমদারী এক রজনীতে এমন গাঢ় নিদ্রায় 
অভিভূত হইদাছঙ্লেন বে লাহার তহচ্ছদ নমাজ কাজা হইরাঁছিল এই ক্রটীতে 

তিনি একটী বতগর বাঁরিতে নিপা যাইবেন না বলিণা শপথ করিয়াছিলেন | 
৯ মহাত্ব! আনু তলভার মুখে আনা গিয়ছে- তিনি এক দিন এক পুকু- 
যকে উত্তপ্ত বাকা ৭ কণলেন উপর গডাগড়ী করিতে দেখিষাঁছিলেন 

স নাক্তি এই কথ। বলিতততিলেগ হে র!বিব মরা ও দিনের অলস! 

আগামি কত দিন তোবি কভাঁশীব সভা কবি?” এমন সময়ে মহাপুরুষ 

হজবৎ রূস্থুল (10 স্বণং আপিণা ভখার উপস্থিভ হইলেন এবং জিজ্ঞাসা 
করিলেন-এহে পুকষ ।॥ তুমিএকপ করিভেছ কেন ? সে ব্যক্তি বলিলেন__ 

গহে রন্তলুল্লা। আসার প্রপন্তি আঁমার অবধ্যতাচনণ করিতেছে |” হজরং 

বলিলেন “এ সমনে ন্মাক!খে ছার তোমার জনা খোলা গিয়াছে । ন্বয়ং মহাপ্রা্থ 
আলা “ফেলেশ ভাগণেন মন্ুশে তৌদাব গৌসন্ করিভেছেন।” অতঃপর 
তিনি সঙ্গেব ছাগাপাশখকে £সই বাক্তিৰ নিকট হইতে পরকালের পাখের 

অর্থ আশীর্দার লইতে আঙদশ করপিলোন।  ছাঙাবাগণ প্রাতোকে তাহার 

নিকট শিণা দোঁআী চাখিতে লাটিলেন এনং সেই ব্যক্তিও প্রত্যেকের জন্য 
দোঁসী কলিতেঙটিলেন । পন্পে ভজন্রৎ সেই ব্যক্তিকে সকলের জনা সমনেত 

ভাবে দোন্দী করিতে 'আাঁদেশ কবিলেন। সে বান্তি এই বলিয়া দোঁশী 

কশিতে শান্ত কর্ানা যেত দঘামা, সক্গম্কে পরহেজগারী 
দান কর, সকলবেই ২.ৎপথে ব!খ ইন্তাদি। হভরৎ ইহ| শুনিয়। তাঁড়া- 

তাঁড়ী মাপার স্থানে এই বলিদ| পানা করিলেন যে “হে "আল্লা, উহাকে 

থাঁমা 9; যে দোলা উদ্তম তাহাই উতর মুখ দিয় বাহির করা অতঃ- 

পর সেই বাক্তি এইদপ দোঁমী দিতে লাগিলেন-ণহে আল্লা! ইহাদের 

সকলকে বেতশ তে স্তান দিও 1 ১০ | মজা নামক একজন জ্ঞানী ব্যক্তি 

উপরের দিক দৃষ্টি কবিসাঁর কালে ছাতের উপর এক রমণীকে দেখিতে 

পান, এই. ক্রটীতে তিনি প্রতিজ্ঞ। করিয়াছিলেন যে, তিনি আর কখনও 

'মাকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না। বাস্তবিক পক্ষে তিনি মন্ণ পর্য্যন্ত 
৪ ৬৫ 
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আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। ১১1 যশাতা আঁছফ. এবমে 
কয়েছ দিবসেক্স কাঁজ কর্দ সমাপনান্তে রাত্রিকালে প্রদীপ জালাইয়া স্বীয় 
প্রবৃত্তির হিসাব লইতে বসিতেন। প্রনৃত্তিকে জিজ্ঞাসা করিতেন--'মমুক 

অমুক কাজ কেন করিলে? অযুক দ্রব্য কেন খাইলে? 'এইঞ্প হিসাব 

করিতেন এবং এক একবার স্থীযন অঙ্গ,লীকে প্রদীপের শিখার উপর ধরির। 

প্রবৃত্তিকে শান্তি দিতেন। 

যাহা হউক, ফলকথা সতর্ক জ্ঞানী লোকের প্রবৃত্তিকে হঠকারী জানিয়া 

সর্্বদ।ই উন্ত' প্রকারে শান্তি দিতেন । তীহারা একথা স্বন্দর মত বুস্তেন 
যে, শাস্তি না দিলে প্রবৃত্তি অবাধ্য হইবে এবং অতি শীঘ্ব ধর্মজীবন 

বিনাশ করির! ফেলিবে। এই ভয়ে তাহারা সর্ব! প্রবৃতিকে শাসন করিতেন। 

গাক্ত্িক্তী ঠিআান্ব ন্নিশ্বাশ্শেন্স সাও গম কো কা মন 

তে 1জা হদে। অর্থাৎ প্রবৃত্তির উপ্ট। চাল চল । পাঠক ! জানিয়! রাঁখ, জ্ঞানী 

লোকেরা হ্থীয় প্রবুত্তিকে সংকাগ্যে অলস দেখিলে কার্্যের 

পরিমাণ বাড়াইয়া সমস্ত করিরা লইতেন - তাহাতে প্রবৃত্তিকে 

বিলক্গণ শাস্তি দেওয়া হইত | নমাজে শৈথিলা দেখিলে 

অধিক পরিমাণে নমাজ পড়িতে প্রবৃত্ত হইতেন । মহাম্মা এবনে ওমরের এই 

নিয্নম ছিল, জমাঁমীতের দহিত একবার নমাজ পড়িতে শৈথিল্য ঘটিলে সমস্ত রজনী 

নিদ্রা যাইতেন না-কেবল নমাজ পঠিয়া কর্তন করিতেন । মহায়্া ওমর 

ফারুকের একদিন জমাজীতে আসিতে বিলঙ্গ ঘটিয়াছিল* এই শৈথিল্যের 
দণ্ড শ্বরূপ তিনি বিশ হাজার দেরেম মুল্যের সম্পত্তি দরিদ্বগণের ছুঃখ 

মোঁচনে উৎসর্ম করিয়াছিলেন । একদিন মগরেবের নমাজে হজরত এব নে 

ওমরের একটুকু বিল হইয়াছিল ; সেই সমগে ছুটী তারা আকাশ দেখা 

গিয়াছিল, সেই ক্রটীর দণ্ড হ্বরূপ তিনি ছুইজন গোলামকে ম্বাধীন করিয়া 

দিগাছিলেন। যাহাঁহউক এইরূপ বনু উপাখ্যান আছে । 
সকার্ধে শিথিলত! দুর করিতে সাধুসজলাভ ব1 সাধু জীবন 

কাহিনী স্বানা অ।বশযক - প্রবৃত্তি এবাদৎ কার্যে শৈথিলা করিতে 

আরম্ভ করিলে অবিলম্বে তাহার ওুঁধধ করা আবশ্যক । তজ্জন্য কোন 

'রেয়াজৎ, প্রবৃত্ত ( সাধনা-রত ) সাধুর সহবাসে অবস্থিতি করা আরশ্যক । 

মাধু ব্যক্তি ত্বভাবের ক্রুটী সংশোধনে যেরূপ পরিশ্রম করেন এবং প্রবৃত্ি- 
গুলিকে শাসনে রাখিতে যেরূপ সতর্কতা অবলঘ্ধন করেন, তাহা! স্বচক্ষে 

৩. 

স্্দৎক।বে। অলস 

দেখিলে 
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দেখিলে, তদ্রূপ পরিএ্রষ ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে ইচ্ছ। জম্মিতে পারে। 
এক সাধু বলিয়াছেন “থনই আমার মধ্যে প্রবৃত্তি-নিগ্রহের শৈথিল্য অন্ুতব 
করিতে পারিতাম তখনই আমি মহাস্রা মোহাম্দদ এবনে ওয়াছে মহোদয়কে 

দর্শন করিতে যাইতাম। তাহাকে দেখিলে আমার মনে এবাদতের অনুরাগ 
জাগিয়া উঠিত। মে অনুরাগ সপ্তাহ কাল সতেজ থাকিত 1” যাহাহউক, 

যাহার অরৃষ্টে তদ্রূপ সাধু সহবাসের হ্ুযোগ না! ঘটে তাহাকে তদ্রূপ 

লোঁকের জীবন চরিত ও কার্ধযাবলীর গল্প পাঠ করা বা শ্রবণ করা 'আবশাক 

স্থলে আমর1 করেকজন সাধুর জীবন যাঁপনের ধরণ সংশেপে লিখিয়! দিতেছি ॥ 
১। মহাম্া দাউদ তাঈ সুপক্ক অন্য খাইতেন না। দিবসে রোজ! 

রাখিয়া রজনীতে আটা জলে খুলিয়া পাঁন করিতেন ॥ তিনি বলিতেন__ 

প্র'টী পাকাইতে ও চিবাইতে অনেক সময় খরচ হত রেজা রপ্ত ধু 
আঁটা গুলিয়া পাঁন করিতে তত সময় লাগে না ॥ »গণের জীবন বাপৰ 

জলে আঁট! গুলিরা পান করিলে যে সময় বাঁচিয়া যাঁয় ৪ 

সে সময়ে কোরৃমান শরীফের পঞ্চাশ আয়াৎ পাঠ করা যায়। আমি 
সেই মুলাবান সমপটুক্ কেন বৃথা নষ্ট করিব ?”” কোন বাক্তি উক্ত মহাকআ্সাকে 

জিজ্ঞাসা করিগ়াছিল-_"“আপনার ঘরের ছাত হইতে এঁ তীরটী কবে ভাঙ্গিয়! 

পড়িয়াছে ?' মহাম্স। বণিরাহিলেন__ "বিশ বৎসর হইত আমি এই গৃহে 

বাস করিতেছি, তীবটা কবে খসিন্না পড়িখাছে টের পাই নাই, ছাতের 

দিকেও কোন দিন দৃষ্টিপাত করি নাই ।৮ এইরূপ, জ্ঞানী লোকের। বিনা 

প্রধোজনে কোন দিক দর্শন কর] অপ্রিয় কাধ্য বলির মনে করেন। ২। মহাত্মা! 

আহমদ এবনে রজীন, প্রাতে ফজরের নমাজের পর হইতে আছর পর্যান্ত 

একই স্থানে বসিয়া থাকিতেন--কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। লোকে 

তীহাকে তদ্রূপ উপবিষ্ট থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিখাঁছেন__ 
«চষ্টিকর্তা আল। মানব.ক দুটা চক্ষু এই উদ্দশ্যে দিছেন যে তাহারা চারি 
ধারের পদার্থ দর্শন করিয়া আল্লার সৃষ্টি কৌশল ও ক্ষমতা বুঝিয়া লইবে $ 

যে নাক্তি এই সকল দেখিবে অথচ এবং (নীতি) উদ্ধার করিতে পারিবে 

না, তাহার নাম এক একটী ক্রটী লিপীবদ্ধ হইবে।” ৩। মহাত্মা 

আবু দরদ] বলিয়াছেন ““তিনটী কাঁদ্যর জন্য আমি জীবিত থাকা পছন্দ 

করি_(১) স্ুদীর্ব রাপিকাল “ছেজদায় কর্ঘন করিবার অভিলাষে, 

(২) দীর্ঘ দীর্ব দিনমান ক্ষুৎ-পিপাসার অতিবাহিত করিবার মানসে । এবং 

হঈঁ 
৬ 
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চি 
(৩) ধাহার! সর্ধ্ববিষয়ে পবিত্র ও যাহাদের আপা মস্তক বিজ্ঞান ও হেকমতে 
পূর্ণ তাহাদের সঙ্গলাভের আকাজ্ফ্ায় |” ৪ | মহাত্মা আলকেমা এবনে 

কায়েছকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াহিল-_-“আপনি নিকে এত কষ্টে রাখেন 

কেন?” তিনি বলিয়াছিলেন_ “আমি জাঁদাব নিভকে বড় ভলবাি। 

তজ্জন্যই তাহাকে দোজখের অগ্নি হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছি ।৮ 
পুনরাণ তাহার। বণিণহিল - “শরারকে এরূপ কষ্ট দেও?! উচিত নহে |” 

তদুভ্তরে ভিন বলিখাছিলেন_্আগামা কল্য €কদানতের” দ্রিনে ষেন এই 

জন্য অনুতাপ ন| হখ বে, হা! ছুনিা.ত এ কাঙ্টী কেন কার নাই - 
সেই কাজটা কেন ছাড়িঞ। দিাথুল।ন। পরকালের সেই আপছোছু মিটা- 

ইতে এখন যতণ্র সাপ প্রাএপ,ম কাজ কাপন। ল্তেছি 1৮৫1 মহাত। 

জোনারদ ঝলিগাঙ্ন-ভআাশি মহা ছব্কা ছকৃতভা মহোগনের শধ্যে এমন 

ডুঁত অভ্যাস দেখিঝহি যে, ভাত! আর কাগানও মধ্য দেখি শাই। 
ভাঙার বয়স ৯৮ অষ্টনর্টই বস হইথাহিল অপচ মু সমর শিম অন্য কোন 

সময়ে শব্যার পার স্থাগন করিতে কেহ দেখে নাই 17 ৬1 মহান্সা আবু 

মোহাম্মদ হরিপী এক সমরে পুর্ণ এক বৎমর অন্ধ! শরিফে বাস করিবাহিলেন 

কিগ্ত একটা দিনও তিনি শান করেন নাই কিছ কোন বন্ধ উপর পৃষ্ঠ 
রাখি] হেলানা দেন শাই কিছ পা ই -1ই৭] বসেন নাত । মঙাক্স। আবুবকর 

কাঙানী উক্ত মহাক্জাকে ভিক্চাসা কার ঙিলেনিআদানি এই জলৌো।কক 

কাধ্য কি প্রকারে করিতে সন্দন হইংভিেন 7 হিম বলিঞঙিলেনন 

“মে 'ছেদ্ক” (সত/ভব ) আঁশ জবংয় দোখততে পাইভেহি ভাভাই আমাকে 

প্রবৃনির বিরদ্ধে রেনাজৎ ( প্রগাগিন এহ ) কণিতে সময দিছে 1 ৭1 এক- 
জন সাধু বশিখাছেন_আশি মঙাম্স। ঘহেত, শোছলী।কে এক দিন দেখি 

ছিলম তিনি বোদন করি-তছেন এবং তাগা চক্ষু হইতে রক্ষ শাঁশিত অশ্ব 

জল নিশত হইতিছে । আশি কাবশ গিও্ঞ।ণ|। করান ভিন বলিহিলেন__ 

“বছুদিন ধরির1! আমি পাপ স্মরণ কবতঃ চক্ষু হইত অশ্রুগঙুল বাহিব করিরা- 

ছিলাম কিন্ত সে রোদনে “এখলাছ” (জালাব ভন্য শুদ্ধ মন্ক্প ) ছিলন; 
এখন সেই ক্রটী স্মরণে চক্ষু হইতে রঞগাত কবিতেছি |” এই মগাঞ্জা মানব- 

লীল। সম্বরণ করিলে এ সাপু তাহাকে স্বপ্নে দর্শন করিদা জিজ্ঞাস করিয়া 

ছিলেন__ণ“আল্ল। তীহার সহিত কিদ্ধপ ব্যবহার করিযাছেন ।৮ তিনি 
বজিয়াছিলেন--“রত্বাশ্রপাতে রোদনের ফলে আল্লা তাহাকে বড়ই সন্মান 

চি 
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নি হই 
দিছেন এবং বলিরাছেন শেষের চগ্নিশ বৎসর ফেবেশ তাঁগণ তাহার যে আমল- 
নামা লিখিমা লব গিরাছে তন্মবো কোন ক্রটী দেখা যায় নাই 1৮ ৮ ॥ 

মহাহ্বা দাউদ তাঈকে লোকে ডিজ্ঞাস| করিবাঙিল_ঠিনি দড়ীর চুল এলি 
অবস্ত্রে রাখেন কেন এবং | দেন ন। কেন? তিনি বলি।াহিলেন--চিঞ্চনী 

করিতে মনোনিবেশ কারলে আরা হইতে মন দরে যাইবে এবং আমি, গাফেল 

লোকের দল উকি হইব | ৯ মহংম্ম। গব্ছে করনী এবাদতের প্রকার- 
ছেদ বাগিগুশিকে পখক পুথক মালে বিভাগ কবিগছিলেন | যে রাতকে 

“পোপ” বারি বলি তন নে হাতি নে 'ল এক টিতে সকিন। রহিগ প্রভাত 

কবি-তন। মেবা।পাক িচদাল বাগ বলিছেন তাহ। কেবল এক ছেজধায় 

কাউইয়া দিতেন । ১০ | মহান। গু পাভাশ গোলান সর্বদাই প্রবৃত্তির 

ধনদ্ধ(চরণ কারা! চলিতিন | তান কখন আশাডু ব। নিউ জবা খাইতন ন। 

ভাঙার মাতা, সন্তস-পেভেস পশণলী হইউএ বলি তন-ণবৎস। তুমি ভোম।র 

শরীরেব উপব দগা কগ--ক্িতি !ল দ্রবা খ| ৪1 ঠিনি উত্তব দিতেন 

“ম15 1 আনি দণলু জানলার অনুষ্াে হিথ|বী ভরা পীবন যাপন কবিতে 

চাই। দ্রনি শা এই সানান্া কাচদিন কিহ কষ্ট সা কাবণা আগা 

অগ্রগ্াহে যদি অনগ্র কণা আল[এ পাই -তআাহাবহী তপণীব করিতেঠি ৮” 

১১ । আভায! বা না, |1শ একদা ভঙপহ ওখানেছে করনার 

11 1৩ লাঘ | হরর অনামনাতিন ফগবের মাজে 

] 

ড5ত দেখা কত 

খনন আন | ননাজ সন।। খর হালা দা9।ই) বাতলাম নমাজ অন্ত 

ঠিনি ভছন। পিঠে প্র) ৬গলেন ॥ আমি আনে কপিনান। এখন বাকা 

লাগ করিতে গেল ভচাল ঠহত পড়ান প্যাথাহ কইতে | আনবনর ভইলে 

তাগার পাঙঞত আলা কব।া। এস [স্ত। কবি আমি টৈধ্যাবলদনে 

তাহার অণঙন প্রঠাতা বহি ॥ তিনিও শ্বস্থানে পুদপৎ বমিণ পৃহিলেন ও 

ক্ষণক!লের জগা9ও উএ| হইত সাপদশন এ তদবক্তান হগব হ পঠিতে লাগি 

লেন । ক্রম €জাগগের' সময় আটা _ঠান নমাছে দঞ্াণ্মান হইলেন, 

নাজ অন্ধে পুনপা। তষ্ঠবীত, পচিতে শিম হইলেন, পরে, ীছরেব নদাজ 

আঁশিলে-ভিনি সে নমাজ৪ পচিয়। পুপনৎ নোগাঁসনে তিভবাভত পিতে 

লাগিলোন | আমি দৈনোব মঠিত শাহাব অনসব গ্রতীক্গ। করিতে লাগিলাম | 

তিনি সেই স্কানে সেই ভাবে রি মাপের 9 এশার নঘাছ৭ পড়িলেন 

এবং সেই অবস্থার রজনী প্রভাত করিও! ফজরের নমাজও সেই স্থানে সমাপ্ত 
ন্ 



সো সাপ্য স্পর্ণআি। ১৫৭৪ [বষ্ঠ পরিচ্ছেগ 
চে 

করিলেন। অতঃপর তাহার চক্ষে সামান্য তন্জার ভাব আনিয়াছিল--কিন্ত অতি 

অল্লঞণ মধ্যে তাহার সেই তন্ত্া ছুটিবা গেল । তখন তিনি তন্জার জন্য 
অনুতাঁপ করি! বলি:ত লাগিলেন_-হে আল্ল। ! নিদ্বাতুর চক্ষু ও হোঞ্গনপটু 

উদরের অত্যাচার হইতে আমাকে রগ] কর |” মহাগ্রার সেই ভাব দেখি 

ও সেই কথা শুনি আমি মনে মনে বলিলাম-_ইঠাই আমার জন্য যথেষ্ট 

উপদেশ ৮ আর কিছু না বলিত্ব। আম ফিরি] আসিলাম | ১২1 মহাম্মা 

আবুনকর আাঁ্বা একাদিক্র:ম ৪০ চনিশ বংসর যাঁবৎ শয়ুনর জন্য ভূমিতে 
গার্খ স্থাপন করেন নাই | প্রত্যেহ পাচ শত রকীং নমাজ পড়িতেন এবং 

ষৌবন কালে প্রতিদিন ঠিশ হাজার বার “কোল চো আল্ল।হে” সরা পড়িতেন ॥ 

এইরূপ করিরা! পরিশ্রমে তাহার চকে কালজঙ্ল নামিণাছিল কিন্ত সে পীড়ার 
সংবাদ তিনি গৃহবাপী কাহাঁকেও জানিতে দেন নাই । ১৩। মহায্সা কজর 

এবনে ওবেবা একজন “মবদাল” প্রেণীর সাধু পুরুব ছিলেন । তিনি এক্ূপ 

“রেগাজং (আম্মগিগ্রহ ) জন্য পরিএ্রম করি-তন যে প্রত্াৎ তিনবার কোর. 

আন শরীক খভম করি-তন | গাঁহার এইরূশ আলৌকিক অভাস ও পরি- 

শ্রম দেখিনা লোকে জিন্/পা কবিগাছিল--“আপণি নিজের উপর বড় কঠিন 

কই ঢাপাইাছেন।” তত্ুত্তরে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন__'মানব- 

জাতি কতদিন হইল পগিবীতে বাস কবিতেছে ? তাঠর! বলিল-_-“সাত হাজার 

বৎসর হইতে |” পুনরার তিনি গিজ্ঞাগিলেন - কেয়ামত কতদিন থাকিবে ? 

লোকর! উত্তর দল পঞ্চাশ হাজার বংসর 7?” তখন তিনি বলিয়াঠিলেন_- 

এ“ভাঁল কথা, 'এমন কোন বাকি মাছে বে পর্ণ দিনের আরাম পাঈবার 

"আশায় মাত দিন কিছু কষ্ট সহা না করে ।” তাহার 'র্ূপ কথার অর্থ এই যে 

গতিনি বদি পূর্ণ দাত হাজার বংসর ধরি জীবিত থাকিতেন তবেও কে 

মতের একদিন যাহা ছুনি||র পঞ্টাশ হাজার বংসবেব তমা সেই দিনের কষ 

হইতে বাচিবার জনা সাঁত হাঁজার বৎসর পরিশ্রম করিতে কখনই কাতর 

হইতেন না । ই কথাটী বলি মহায়। বলিখাভিপেন -“এখন ভাবিনা দেখ, 

আমার জীনন এই করেকটী সংক্ষিপ্ু দিন মার _কেবামতের সেই দীর্খ বিচাঁ- 
রের পরেও পরকালে অনন্তকাল আমাকে থাকি-ত হইবে 1 এমন অবস্থায় 
অনন্থকা.লর তঃখ কঈ হইতে দাচিরার জন্য এই কয়েকটী দিনের পরিশ্রম 

অতি তুক্ক | ১৩৭ মহাম্া ছোফিান স্থ্রী বলি'ছেন--একদা আমি 

মহ্থাযাননীগ বিবী রাবেয়া বরীর সহিত দেখা করিতে গিগাছিলাম | 



তরবৃত্তি-পরধ্যবেক্ণ ] ১৫৭৫ পা কাতর শা পু গন্য 
টি ই 

দেখিয়াছিলাম বিবী মহোদয়! “ছজরার” মধ্যে “এবাদতে” নিমগ্র আছেন । 

তাহার অবসর প্রাশ্থির প্রতীক্ষার আমিও তাহার ঘরের এক কোণে নমাজে 
প্রবৃত্ত হইলাম । সমস্ত রজনী গত হইল তথাপি তাঙাকে এবাদং হইতে 

অবসর পাইলাম না । “ফজরের নমাজ' অন্তে তাঁহার দেখা পাইঘ্জা আল্লার 

ধনাবাদ দিয়া বলিয়াছিলাম_-“সমস্ত প্রশংসা আল্লার, তিনি রজনীতে নমাঁজ 

পড়িবার সুযোগ দিরাছেন 1” আমার এই কথা শেষ হইলে বিবী মহোদয় 

বলিয়াছিলেন-_-“আল্লাকে অ'রও ধনাবাদ দাও যে তিনি অদ্য দিবসও 

রোজ! রাখিবার স্যোগ পিবেন ।৮ 

যাহ! হউক, “রো ঁ জ২ঃ-কারী সাধক দিগের কার্ধ্য প্রণালী এইরূপ অসাধারণ 

ছিল। তদ্রূপ অসংখ্য সাধক মহাজনদের উপাখ্যান প্রচলিত আছে। তৎ- 

সমুদয় এ ক্ষুত্র গ্রন্থে সমাবেশ হইতে পারে না । “এহ.ইরা-অল-উলুম' গ্রন্থে অনেক 

সাধু মহাজনের সাঁধনার উপাখ্যান সংগৃহীত হইগাছে। সাধারণ লোকেরা যদিও 
তদ্রূপ সাধনা ও পরিশ্রম করিতে পারিবে না সত্য তথাপি পূর্ব্বকালেব সাধুগণের 

ভীবন যাপনের ধরণ মনোঁধোগের সহিত শুনিয়া নিজের অক্ষমতা ও ক্রটা একবার 

তো বুঝিয়া লওয়! উচিত এবং নিজের মঙ্গল কামনা অস্তরে জন্মাইয়া লগা তে। 

আবশ্যক; তাহা হইলেও প্রবৃন্ধির বিকদ্ধাচারণের ক্ষমতার হ্য্পাত হইতে পারে । 

প্রল্রত্ডিন্প হিজ্লান্র ন্িক্গাশ্েন্স ন্ট কআক্গাস- 
ত্মো ভা শ-্লা অর্থাৎ প্রবুত্তিকে তিরঙ্কার করা। পাঠক! জানিয়া রাখ, 

মাঁনব-প্রবৃত্তি এমন ভাবে ত্ষ্ট হইয়াছে যে উহা! মঙ্গল হইতে 
সছিত ভাড়ি অহিকে 

পলাইতে চায় এবং অমজ্গলের দিকে ধাবমান হয। পরিশ্রম খার্ধত হইলে 
দেখিয়া তয় করা গ লোভনীয় পদার্থের দিকে দৌড়ান, প্রবৃত্তির 

ভ্যাস। এই কারণে গ্রবৃত্তি কাজ দেখিঘা সঙ্ক,চিত এবং সুখ ভোগের 

জন্য লোলুপ হইয়া থাকে । প্রবৃত্তির স্বভাব হইতে & দোষ দূর করিয়া, 

ফেলিতে তোমার প্রতি আল্ল। আদেশ করিয়াছেন। এবং উহাকে বিপথ, 

হইতে ন্ুপথে চালাইবারও আদেশ দিপাছেন। প্রবৃত্তিকে উক্ত দোষ হইতে, 

সংশোধন করিরা লইতে হইলে সাধারণতঃ উহার সহিত কঠিন ব্যবহার করিতে, 

হয়। আৰার কখনও কখনও কোমল ব্যরহার কর! আবশ্যক । প্রবৃিকে সর্বদাই 
সৎকর্ম্নে লাগাইয়। রাখা উচিত এবং কখনও কখনও উপদেশ দেওয়া 

কর্তব্য। হৃষ্টিক্ভা প্রবৃহিকে এমন এক ম্বভাব দিগনাছেন যে ( যদ্দিও: 

পরিশ্রম দেখিয়া সে ভয় পায় তথাপি) কোন কার্যে, লাভ দেখিলে তাহা! 
৩১. 



(নৌ কঞাগ। স্পশ্জ্নি ১৫২৬ [ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

টি ও 
সম্পন্ন করিতে প্রস্থত হয় শরম? কি লাঁভকর কার্গ্য নির্বাহ কবিতে ছুঃখ 

কষ্ট ভোগ করিতে হইলেও 'অঞ্থ বদন তংসমদ্রন্ন সভ্য করিতে প্রস্তুত হয়। 

কিন্তু অধিকা'শ সমগ্রে অঞ্জানতা ও অমনেধোদিতা আপিরা প্রবুত্তিৰ সম্মুখে 

এমন এক দ্রক্তেদ্য পদ” ফেলিরা দেন যে ভজ্জন্য বাণ লাভ বা মঙ্গল 

দেখিতে পার না। উপদেশ বাকো ০০৮৯ লাভ দেখাইম। দিতে পাঁরিলে এবং 

'অমনোযোগিতা হইতে চেতন কণলিদ1া দিতে পারিলে গুতৃত্তি হাভকর কন্ম 

কবিতে প্রস্থত ভবঘ। এই জন্য আল্লা বলিনেছেন_ 
রা এ শপ) পট 5 ০ পা শত | ণ্ড ৪ 6১ ০ শা 

৬৯৮০১-৭ | ৪ (৫) ৫ চা | ৮৬০ ্ 075 ১. ও 

“এ৭ং উপনেশ দাঁ--নি-৮৭ই উপদেশ মু 9যাঁলা লে!কেস উপকার করে” 

(২৭ পারা । সুর| জাবেঠগাৎ | ৩ রোঁকু 1) মানস গ্রহ আন্যানা প্রাণীর 

নান উ.দেশ গ্রহণ যশিতে পাবে। প্রথঘে, উষ্ঠাকে কোনল ভালে উপদেশ 

দিতে হয় তাহাতে আঁশান্তনগ ফল দেখা না গেলে, টিব এব কল। আনশাক। 

কখন কথন ববাবর তিত্রঙগানের উপব ভিলা কবি ন্যাতবাস্ত করিদ। 

তুজিতে হয় ।॥ তিবগ্চানের আগ মন টিম দিই প্রতি এপাক্রান্ত হই ৭] ছাড়ার । 
প্রবৃত্তির প্রতি ভিরক্ষার জহক।গে উপদেশের নুন 

প্রন্ত্িকে নিগলিখিত 'প্রকাবে বুখান আপশাক । “হ্ প্রতি ভুমি নিজকে 
ভাবী চালাক 9 বা মান বলি অগ্শান কব । কোন 

51 | ব্যক্তি ভোমাকে নির্বৌপ বলিলে তুমি ভাহাব প্রতি 

ক্রোপ গ্রকাশ কর । দেখ, তোমা অপেক্ষা শির্নোপ আর 

কে আছে? যাঁচাকে পবিধাব জন্য এক দল টৈনা নগর-প্র।ীবের বাচিরে 

দণ্ডানমান তআঁছে আর 'একজন মিপাহা উষ্ভাকে ধিখা আনিন। ভতা। করি- 
বার জন্য নগরে প্রবেশ কবিণাছে 5 এমন সমষে সেই ৪ বেন্টের আমামী 
ঘদি ক্রীড়। কৌ টাকে নাপত থাকে, তবে তাহা অপেশা শিন্বোধ আব 

কে ভইতে পাবে? মুত বাক্তিগণ, নৈনারলের নান, নগর-ছ্বারেব বাহিরে 

সক্জিত 'আছে। তাহারা অপীকার করিমা দড়াইনা আঙে, বে পথাস্ত 

তোমাকে সঙ্গে না লইবে সে পরধান্ত প্রস্তান কর্বনে না। তোঁনাঁকে ধবি- 

বার জন্য মৃত্যুকে তোমার অনুসন্ধানে পাঠান হইনাহ্ে। নেহেহেশৎ বা 

দৌজখ তোমার জন্যই হৃষ্টি করা হুইখাছে। মৃত্ত্য তোমাকে অদ্যই ধরিবা 

লইয়া যাইবে । অন্য নাঞ্জরিলে একদিন অবশাই ধরাবে, এবং মৃত দলের 
৩২ সঙ্গে 

ড় পর 



প্রবৃত্তি পর্যবেক্ষণ ] ১৫৭৭ পন্তিআঞ্প পুত আচ 
চি 

সজে মিলাইয়া দিবে; তাঁহার পর যাহা হইবার তাহা নিশ্চয়ই হুইবে। 
মনে কর না কেন_-সমস্ত এখনই হইল। মৃত্যু যখন আসিবে তখন 
একটুকুও বিলম্ব করিবে না বা তোমাকে প্রস্তত হইতে সময়ও দিবে না। 
সেকথন আমিবে তাহাও তোধাকে জানিতে দিবে না__রাত্রিতে আসিবে 

কি দিবসে, শীঘ্র আসিবে কি বিলম্বে--শীতকালে কি গ্রীষ্মকালে তাহাও 

বলিবে নাঁ। মৃত্যু সকলকেই হঠাৎ আসিয়া ধরে এবং যেমন ধরে তখনই 
লইয়। যান । লোকে যে সমযে নিতান্ত নিরুদবেগে থাকে_ মরণের কথা 

ভাবে না তখনও মৃত্যু আসিতে পারে । এমন অবস্থা তুমি যদি মৃত্যুর জন্য 

প্রস্তুত ন৷ থাক তবে তোমা অপেক্ষা বড় আহাম্মক আর কে হইতে পারে? 

হে মন! ইহ। নিতান্ত অনুতাপের কথা যে তুমি সমস্ত দিন পাপে রত 

আছ । (টীঃ ৩৩৯) যদি মনে করিয়া থাক যে আল্লা তোমার পাপ দেখিতে 

পাইতেছেন না| তবে তুমি মস্ত কাফের। আর যদি 
আল্ল।কি পাপ দেখিতে 

তুমি ইহা জান যে তিনি পাপ করিতে দেখিতেছেন ইহা পাইতেছেন দা? 

জানিমাঁও যদি পাপ কর, তবে তুমি বডই ধুষ্ট, নিভয় ও 
নির্লজ্জ। তাহার চক্ষের উপর পাপ করিতেছ অথচ শঙ্ষিত হইতেছ না!!! হেমন! 

তুমি কিছু ভাবির! দেখ--তোমার কোন ডূত্য তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিলে, 
তুমি কি প্রকার ভঘানক ভ্রুদ্ধ 5ও। আল্লার আদেশ অমান্য করিয়া তুমি 

কেমনে নিশ্চিন্ত ও নিরুদবেগ রহিনাছ? যদি মনে করিয়া থাকযে আল্লার 

শাস্তি সহ্য করিতে পারিবে, তবে তুমি নিশ্চয়ই মহা ভুল 

করিতেন__আস্ছা, তোমাৰ একটা অন্গুলী প্রদীপের 

শিখাব উপর ধর দেখি, অথবা 'প্রথর তীক্ষ রৌদ্রের মণো 

কিছুদণ তপ্ত বালুকার উপর বসিরা খাক দোঁখ, অথণ। ফুটন্ত উ্ণ জলা পর্ণ 

দেগের মধ্যে ডুব দাও দেখি, তাহা হহলে তোমার অঙ্গনভার পরিচয় অতি 

সহজেই পাইতে পরিবে । সাবার ইহা যদি ভাবির থাক যে 

তুমি যাহা করিতেছ তঙ্জন্য তোমাকে শাস্তি পাইতে হইবে 
না৷ তবে তুমি আল্লার পবিত্র কোর আন্ শরীফকে এবং 

এক লাখ চব্বিশ ভাজার পয়গঞ্ঘরগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া উড়া্টয়া দিতেছ। 
মহাপ্রঙ় আল্লা বলিঙেছেন - 

আলারশান্তিকিসহা 
করিতে গা্বে ? 

পাগীকে কি শাস্তি 

গাইতেছইবেনা? 

টীক1--৩৩৯ 1 “মানুষ সর্পনদা পাপ করে” এ বাকাটা বিলেচন। কপি দেখিবার 
কিমি । যাভাগ। জন্যার গঠিত কাজ করে তাহাদের গাপ প্রকাপয। যাহারা কাজ ন। 

৩৩ 



স্নৌজ্ঞাগ্য স্পর্শহ্মন্দি ১৫৭৮ [বষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

৩ 
পো চপ] চন ণ চা পা ক তি 

টি লিন ৩ 
“ষে ব্যক্তি মন্দ কার্য্য করে সে শান্তি পাইবে 1৮ (৫ পারা | সরা নেছ]। 

১৮ রোকু ।) হে মন-হে আত্মন! তুমি হয় তো বলিবে “আল! 
করুণামর ও দঝালু তিনি কাহাকেও শাস্তি দেন না 1৮» 

ইহার উত্তর তুমি কাণ ও প্রাণ দিয়া শুন--সেই করুণাময় 

দয়ালু আল্লা কেন এই সংসারে লক্ষ লক্ষ নর নারীকে 
ছুর্ভিক্ষে অনাহারে মারিতেছেন ? পীডা ও বিপদ আপনে কেন সকল প্রাণীকে 

কষ্ট দিতেছেন ? করুণাঁমর ও দরালু হইয়া কেন তিনি কুষকদিগকে বিন! 

পরিশ্রমে শস্য ধন সংগ্রহ করিয়া! দেন না? হে মানম্মন্ ! আল্লা তো করুণামর 

ও দয়ালু, তবে কেন তুমি কাম্য ধন মাঁন উপার্জনের জন্য সংসারের যাবতীয় 

কৌশল ও উপায় থাটাইতে ক্রটী কর না? সে সময়ে কেন বলনা যে আল্লা 
করুণাময় ও দয়ালু; আমি পরিশ্রমের কণ্ঠ সহ্য করিণ ন। তিনি স্বরং আমার 

কাজ কাম সম্পন্ন করিনা দিবেন ? হে মন্? তোমার বুধ্ি বিবেচনার উপর ধিক্ ! 

, এখন হয়তো তুমি বলিতে পার--“মচ্ছা মামি তকে হারিলাম, তুমি 

জিতিলে । কিন্তু আমি বে পরিশ্রম কষ্ট সহ্য করিতে 

সঃ না ধা পারি না, কি করিব ?” ওরে নির্ষোধ ৷ তুমি এটুকু জান 

ন। যে যাচারা গুরুতর কষ্ট সহ্য কারতে না পারে তাহারা 

উহ! হইতে বাচিবার জন্য হোট ক্ষুদ্র ক্ট অভ্রান বদনে সহ্য করিয়া থাঁকে। 

পরকালে অনন্ত ছঃখ যন্ত্রণার কথা স্মরণ কর। জগতের সকল নবী পয়গম্বর 

ও জ্ঞানী লোকেরা সে স'বাদ দিয়াছেন। সেই ছুঃখ যন্ত্রণা হইতে বাঁচিবাঁর 

জন্য কি ক্ষণস্থারী কিঞ্চিৎ কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত নহ ? যে ব্যক্তি কষ্ট 

সহিতে চাঁয় না, সে যন্ত্রণা হইতে বাঁচিতে পারে না । তুমি অদ্য এই সামান্য 

কষ্টটুকু সহিতে পারিতেছ না! বলতে! কল্য কেয়ামতের দিন দোজখের যন্ত্রণা 

লাঞ্ছনা অপমান সহ্য কারবার ক্ষমতা কেমনে পাইবে? ওহে নির্লজ্জ ! 

ধনধান্য উপার্জন করিতে এত কষ্ট ও এরূপ লাঞ্ছনা বহন করিয়। থাক এবং 

দয়াময় কি ক।ছহাকেও 

শান্তি দিবেন না? 

করি আমূল সময় ন্ট করে তাহ।দে« পাপ চয় কেনন। আলা মানবকে জীনন-রূপ 

পুঁজী দিক] পৃৃথবীতে কর্মফল ক্রর করিতে পাঠাইযাছেন। এক একটী নিঃশ্বল এক 
একটী মাণক। কতা বৃথা নষ্ট করা পাপ। তাহার পর জীবনের প্রত্যেক মৃহুর্ধ আত্মার 
উন্নাত হয় এমন সতকাধ্য কর যায । প্রত্যেক নিঃশ্বালে লৎকাধা কারন উন্ররতির 

উপাদান লংগ্রহ না কর! মহ। ক্রটী সুতরাং তাহাও পাপ। 

৯৪৯৫2 



প্রবৃত্তি-পর্ধযবেক্ষণ ] ১৫৭৯ শহ্লিজাশ। পুত বব 
১] 

শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের বাসনায় একজন বিধন্ী চিকিৎসকের কথা মত সমস্ত 

অভিলাষের দ্রব্য পরিত্যাগ করিতে পার, কিন্তু জগতের সমস্ত পয়গম্বর ও জ্ঞানী 

মহাআ্রাগণের স্পষ্ট কথা শুনিয়াও এ কথাটা বুঝিতে পারিলে না যে দোজখের 

যন্ত্রণ দারিদ্র ও পীড়া অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক এবং পরকালের অনস্ত 

জীবন ইহকালের জীবন অপেক্ষা অসীন ! 

হে মন! তুমি বোধ হয় এই আশা করিতেছ যে অতীত ক্রটীর জন্য 

'তওব1” করিয়া সুপথে ফিরিবে এবং অনন্তর সৎকাধ্য করিয়া চলিবে। কিন্তু 

একবার ভাবিরা দেখ তওবা করিবার ইচ্ছা করিতে 
করিতে মৃত্যু আসি! তোমাকে বিনাশ করিতে পারে, তওবা করিয়া 

তখন অনুতাপ মনস্তাপ ভিন্ন আর কিছু লাভ হইবে না। ডালি তন 

হে মন! তুমি যদি ভাবিয়া থাক যে অদ্য অপেক্ষা 

আগামী কল্য “তওবা” কর! (পাপ হইতে বিরত হওয়া ) সহজ হইবে 

তব বড়ই ভুল বুঝিযাছ । পাপ পরিত্যাগে তওবা করিতে যত বিলম্ব 

করিবে, ততই পাঁপ হইতে ফিবা দ্রঃসাধ্য হইনে। মৃত্যু নিকটবন্ভী তইলে 

তগবা কর! বৃথা । পর্বতোপবি চড়িবার প্রাককালে বাহনের পশুকে বলবান 

কবিবার মানসে উদর পূবিঘা আহাঁব করাইলে কোন ফল হ্য না। দুর্গম 

পার্বত্য প্রদেশের উচ্চ ভূভাগে আরোহন করিবার আবশাকতা থাকিলে 

বাঁহনের পশুকে পূর্ন হইতে গধ্যাপু পরিমাণে চারা ঘাস খাওয়াইয়। বলবান 

করিণা লগ্য়। আবশ্যক । দুর্দল পশ্থকে পরিশমের ঠিক পূর্বাক্ষণে উদর 

পৃরিদ্না আহার করাঈলে কোন ফল হয় না । এই সম্বন্ধে আর একটা 

দৃষ্ান্ত গ্রহণ কর--একজন লোক বিদ্যা শিক্ষার মানসে বিদেশে গেল । 
কিন্ব পাঠাভাসে পরি শ্রম ও কষ্ট দেখিব1 ভীত হইল এবং আলসোর কোমল 

শষ্য! আশ্রয় কবতঃ সুখে দ্রিনপাত করিতে লাগিল। কেবল মনে মনে 

এই আশ! ও সাহস করিয়। রহিল যে গুহে গ্রত্যাগমনের পুর্ববক্ষণে বিশেষ 

পরিশ্রমে বিদ্যা শিক্ষা করতঃ পঙিত হইয়। দেশে ফিরিব। অবোধ মূর্খ 

হতভাগা, ইহা বুঝিতে পারে নাই যে, বিদ্যা শিক্গা করিয়া পণ্ডিত হইতে 

বহুদিন ধরিয়া অব্ান্ত পরিশ্রন করিতে ভয়। মৃত্যুর পূর্বান্গণে পাপ পরিত্যাগ 

করিরা সংকর্্ম ও সাধনা দ্বারা আত্মার বলপদ্ধি করিবার মাশাও তদরূপ 

বাতলত। । তোমাকে পরিশ্রমের হাফরে জ্বলিন্না, সাধনার তেজে গলিয়া ও 

আবর্তিত পরিশ্রমের আবর্তনে আবর্তিত হইরা বিগুদ্ধ ও পবিক্র হইতে হইবে । 
১৫ 
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ঢং 
তদ্রূপ হইলে প্রেম প্রীতি ও তবজ্ঞান লাভ পূর্বক প্রকৃত জ্ঞানী হইতে 
পারিবে-তখন ধর্দের পথে চলিবার যোগ্যতা লাভ করিবে । তাহার পর 

আল্লার নৈকট্য লাভের পথে যতগুঙ্গি গুপ্ত খাত ও শত্রুর আড্ডা আছে 

তাহা অতি সাবধানে পার হইতে হইবে । পরমামুর সমস্ত দিনগুলি বৃথা 

অতিবাহিত হইয়। গেলে, চরিত্রসংশোধনে ও আত্মার গুণ-বদ্ধনে অসময়ে 

পরিশ্রস করিবার ইচ্ছা করিলে কি লা হইবে? এবং তজ্জন্য চেষ্টা করিতেই 

বাঁ কেমন করিরা পারিবে? বাদ্ধক্যের প্রথমে যৌবনকে, রোগের অগ্রে 

্বাস্থ্কে, হাঙ্গামার পূর্বে শান্তিকে, মৃত্যু না আসিতে জীবনকে, কেন তুমি 

অমূল্য দ্রব্য জ্ঞানে সদ্ব্যবহার করি:ল না? হে মন? শীত আসিবার 

প্রথমে শ্রীক্মকালেই কেন শীত বস্ত্র সংগ্রহ করিতে তৎপর হও? তখন কেন 

আল্লার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়৷ নিশ্চিন্ত থাক না! “জমহরীর” নামক 

দোজখের শীত, ““চেন্লা” বাসের শীত হইতে এবং নরকাগ্রির উষ্ণতা, 

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের গ্রীস হইতে কখনই অল্প নহে। পুথিবীর শীত গ্রীক্ম 

নিবারণের উপকরণ সংগ্রহ করিতে তুমি কিছু মাত্র ত্রুটী কর না। 

কিন্ত__পরকালের কার্যের বেলা নানা ওজর আপত্তি উ্বাপন পূর্বক অবহেলা 

কর। এরূপ ব্যবহারের কারণ আর কি হইতে পারে ? 

বোধহয় তুমি “পরকাল” ও পুনরুথান” বিশ্বাস কর না। 

এই অবিশ্বাসকেও কাফেরী বলে। এ প্রকার কাফেরী 

তুমি আপন অন্তরের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়াছ__এবং তোমার নিজকে ও জানিতে 

দিতেছ না। হে নির্বোধ! ইহা তোমার বিনাশের কারণ হইবে । 

হে আত্মন্! হয়তে। তুমি ইহা! বুঝিরা রাখিধাছ যে “মারেফতের 

নুরে” ( তত্বজ্ঞানের আলোকে ) তোমার নিগকে সঙ্জিত করিতে না 

দিত পারিলেও মৃত্যুর পর লোভাগ্নি তোমার মর্মস্থল দগ্ধ করিতে 

করলেও 1* মৃত পারিবে ন।। এপ ধিখসের দৃষ্টান্ত এইপ্প-কোন 

অন্তে গ্ষতিতহণেলা) ব্াক্তি মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আমি শীতবস্ত পরিধান 

না করিলেও আল্লার অনুগ্রহে মাঘের শীহ আমার শরার স্পর্শ করিবে 

নাঁ_এরূপ বিবেচনা ভ্রম পূর্ণ । আল্লার অগ্রপ্রহ কি প্রকার সে ব্যক্তি 

বুঝিতে পারে নাই। আল্লা, শীত প্রস্তুত করিয়াছেন এবং অপিবারণের 

জন্য শীতবস্ত্র প্রস্তত ও নির্মাণের উপান্র শিক্ষা দিথাছেন এবং সেই শাতবস্ত্র 

নিম্মীণের উপকরণও সংগ্রহ করির! দিগাঁছেন; ইহাকেই আল্লার অনুগ্রহ 

৩৩ 

পরকাল ও পুনরুথান 

কি বিশ্বান করনা? 
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বলে। শীতবন্ত্র ধারণ না করিলেও শীত না লাগাকে আল্লার অন্রগ্রহ বলা যাঁ় 

না। বিন চাদরে প্রস্তর মৃত্তিকাকে শীত লাগে না। তাহা কি আল্লার ন্ুগ্রহ? 
হে আম্মন! পাঁপ কার্ধ্য করিলে, আল্লা ক্রুদ্ধ হইব শাস্তি দিবেন, 

এ কথা! কখনও মুখে আনিও না|! আল্লার আদেশ লঙ্ঘন করিলে তিনি 

ক্রুদ্ধ হন না। বরং তুমিও বলিতে পার--মাঁমি পাপ বাত: 
করিলে আল্লার কি ক্ষতি হর মে তিনি ত্রুদ্ধ হইরা শান্তি তষর়াপাণীকে 

দিবেন? বাস্তবিক আল্লা ক্রুদ্ধও হন না শান্ডিও দেন শান্ত দেন ? 

না। তবে তিনি তোমার মধ্যে ষে অভিলাষ বা কামনা স্যরি করিয়া 

দিয়াছেন তাহাই তোমার মধো দোজখের অগ্নি জালাইয়া দিবে । 
কামনা গুলি মে হিসাবে খর্ব ও দমিত হর দোজখের অগ্নির তেজ 

তত কমিয়! ঘায়। দেখ বিষ বা ক্ষতিকর দ্রনা আহার করিলে লোকের 

শরীরে পীড়া জন্মে, এবং তঙ্জনা মন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। চিকিৎসক 

তদ্বূপ পদার্থ ভক্ষণে নিষেধ করেন এবং তাহার আদেশ লঙ্ঘন করা হয় 

বলিধ! তিনি ক্রুদ্ধ হন না বা সেই মন্ত্রণাও দেন না। হে আত্মন। 

তোমার বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্ির উপর ধিক! তুমি সাংসারিক স্থভোঁগে 

উন্মক্ত হইরাছ--এবং সংসারেব প্রেমে পাগল হইয়াছ। ইহ। ব্যতীত অন্য 

কিছুতে তোমাকে আল্লা হইতে তুলাইন! রাখে নাই । পরকালে ইহাই 

তোমার মধ্যে দোজখের আগুন জাঁলাইয দিবে । হে হতভাগ্য! বেহেশত 

ও দোজখের প্রতি যদি তোমার বিগান না থাকে তবে মৃত্যু যে অবশাই 

ঘটিবে এ কথা তো বুঝিনত পাশ । তুমি যখন মরিবে তখন সংসারের 

সমস্ত কাম্য বস্তু ও স্রখভোগ তোমা হইতে কাড়িপ়া লওয়া হইবে তখন 

তৎসমুদয়ের বিচ্ছেদের অগ্নি তোমার মধো প্রজ্ছলিত হইয়! উঠিবে। সংসাঁ- 

রের প্রতি আসক্তি যে পরিমাণে বঙ্গবান হইবে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সেই পরিমাণে 

তীক্ষ হইবে । হে আয্মন! আল্লা তোমাকে স্থপথে চালাইয়। লউন। 

সংসার ধরিবাব জন্য তৎপশ্চাৎ্ৎ দৌড়িপা ফেন নিনাশ পাইতে চলিয়াছ ? 

সসাগর1! ধরার আধিপত্য যদি তোঘাব তশ্তে শগাঁসে এবং জগতের সমস্ত 

প্রাণী যদি তোমাকে ভ্ডি, ভবে প্রণাম করে তথাপি 

অল্প দিনের মধ্যে তুমি ও ৩ৎসবুদয লেক শ্রাঞ্ুক। রূপে তাপ 

পরিণত হইবে । পূর্বকালেৰ নরগাঁ্গণ যেমন এখন | 
বিশ্বতির গণ্ডে লম় পাইখাছে, তদ্রীপ তোমারও পাম নিশান কিছুই থাকিবে 

২০৭ 
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না; সসাগর! ধরায় আধিপত্য সকলের ভাগ্যে মিলে না। তুমি বাদশ! 

হইলেও তোমার ভাগ্যে সেইব্ধপই হইবে- সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব পাইবে না। 

ফতটুকু রাজত্ব তুমি পাইবে তাহাঁও শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় হইতে পারিবে 
না। বরং তাহা উদ্বেগ ও অশান্তিপৃণ থাকিবেই থাকিবে । এমন সাংসারিক 
রাজত্বের লোভে চিরস্থামী শান্তিপুণ বেহেশৎ কেন হাত হাড়া করিতেছ? 

হে মন! ইহা বিশেষ বিবেটন। করিবার বিষয় _যে ব্যক্তি উজ্জল লাবণাময় 
চিরস্থায়ী হীরকের পরিবর্তে মাটার ভাঙ্গা পেয়ালা ক্রম করে তাার বুদ্গি 

দেখিয়া তোমরা কি উপহাস কর না? ছুনিব! মাটার ভাঙ্গা পেয়ালা! সদ্বশ। 

ইহ] 'কতবাঁর লোকের ভাত হইতে পড়িয়া গিয়া! ভাঙ্গিয়া গিয়াছে- তোমার 

হাত হইতেও একদিন না একদিন পঠিরা ভাঙ্গিয়া বাইবে। পরকালের 

অনস্ত সৌভাগ্য অমূল্য উজ্জল হীরক তুল্য। পরকাঁলেব সেই সৌভাগ্য 
বিক্রয় করিয়া, এই ক্ষণভঙ্ুর পার্ণিব সুখ গ্রহণ করিলে এবং মৃত্যুকালে 

তাহাঁও ফেলিয়া পরকালে গেলে এব” তথাকার সৌভাগ্য ভইতে বঞ্চিত 

হইলে, বল তো কেমন ভীষণ অনুতাপ যন্ত্রণা ভোগ ককিতে হইবে 7 

যাহা হউক, এই প্রকাবে স্সীর প্রবুভ্তিকে তিবস্কার মহকারে উপদেশ 
সদাসর্বদা করিতে থাঁকিবে । তাহা হঈলে অপরকে উপদেশ দিবার অগ্রে নিজকে 
উপদেশ দেওয়া হইবে । 

আঅগ্তম পরিচ্ছেদ । 

সদ-তাব চিন্তন । 

8 ভফকষোর --সদৃভাব চিম্টন। 

সদৃভাব চিস্তনের আদেশে হদীছ ও কোরআন বচন-_ 
প্রিয় পাঠক! অবগত হও-মহাঁপুক্ষ হজরৎ ৪ সি বলিবাছেন ৮- 

শে ছি 0 রি &০ 

৪১ ঠ ১ ০ /* রি? 77৯ ৫০ 1, রিং 

«এক ঘণ্টার তফকোর ( সদ্ভাব চিস্তন ) স্ঘৎসরের এবাদৎ অপেক্ষা মূল্যবান 1% 

বিশ্বগ্রভি আল্লাও কোর্আন শরীফে বহুবার 15) “তফক্কৌর” (টাঃ ৩৮৯) 
চিট টির এ তা ডি রা 

চীবা ৩৮৯ । তক্ষক" শব্দটা ক্রিয়বাঁচক বিশেষ্য । ই 19 (ফেকৃব) চিত্ত! 

করা, এই মুলছুইতে উৎপন্ন স্থৃত৪াং ডঙ্থার মৌলিক অর্থ 'বিশেষপণে ভাঁবিঘ] চি'ন্তয়। 

দেখ।'--জথাৎ কেন বিষয় বা বস্তু লইয়। গভীর ভাবে [চস্ত। ক?তঃ তাহার গুণ ও 

গ্রকৃঙ অবস্থা নির্দয় করা । 

৩৮ 
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4 ৬) “তিদব্বোর” ( টীত ৩৯০ ))15) “নজর” (টীঃ ৩৯১) এবং টি 3৩ | 

“এতেবার” (টীঃ ৩৯২) করিবার আদেশ দিয়াছেন। এই চারিটী কাধ্যের 

প্রকৃত অর্থ, সদ্ভাব অর্থাৎ সৎবিষর লইর৷ চিন্তা করা । 
কোন ব্যক্তি যে পধ্যন্ত তফকোর” এর পূর্ণ পরিচয় ও প্রকার চিনিতে 

না পারে এবং কোন্ বিষয় লইয়া চিন্ত/ করিতে হয়, সে বিষয়গুলি কি 

প্রকার, তাহা অবলশ্গনে কি প্রণালীতে চিন্তা করিলে কি ফল পাওনা যায় 

ইত্যাদি না বুঝিতে পারে সে পধ্যন্ত “সদ্ভাব-চিন্তনের” গুরুত্ব 9 উপকারিতা 
জানিতে পারে না । এই সমস্ত বিষরের বর্ণনা কর নিতান্ত আবশাক | 

আমরা প্রথমে উনার গুরুত্ব ও উপকারিতা বর্ণনা করিব, পরে উহার 

পরিচম্ন দিব, তাহার পর কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জনা চিন্ত। করিতে হয় 
তাহা বলিব, পরিশেষে যে বিষয় বা বস্ত 'অবলপনে উহা! চিন্তা করিতে 
হয় তাহার সন্ধান দিব। 

সদ্ভাব চিন্তনের গুরুত্ব ও উপকারিতা । পাঠক । বুঝিরা জও, যে 
কার্য এক ঘণ্ট। করিলে সম্গংসরের এবাদৎ 'অপ্দনো অধিক ফল পাওয়! যায়, সে 

কাজটা কত বড় গুরুতর, ভাবিয়া দেখিবার নিষয়। ১। মহাত্মা এবনে 

আন্বাছ বলিমাছেন_-“কতক গুলি লোক আল্লার অস্তিত্ব লইয়া! এক স্থানে 

চিন্তা করিতেছিল। ইতিমধ্যে মহাপুরষ হজরত রস্ল লা, তথায় উপস্থিত 

হয়৷ তাহাদিগকে বলিথাহিলেন--তোণর| আলার সষ্ট পদার্থ লইয়া চিত্ত 

কর ; তাহার অস্তিত্ব লইয়া চিন্তা কবিও না; কেননা সে তেজ তোমরা 

সহা করিতে পারিবে ন|; অপরন্ত, সে টিন্তাব তাহার মর্যযাদাও রক্ষা করিতে 

পারিবে না” ২। মহামাননীরা বিবী আপশ। বলিয়াছেন “মহাপুরুষ হজরৎ 

টাক।-_-৩৯-। “তদবেবাগ' শবাটাও এর্ধীপ বিশেষ) হহ। )- ১ (দোবর )--পল্চাৎ 

এই মুল ভঙতে উৎপন্ন । কেন বিবয় বা পদাগ পশ্চাতে যে গুণ বাশাক্ত প্রবশ করিয়া 
সেই বিষ বা বস্তুকে জদবস্কার আনযন করিয়াছে সে গুণ বা শত্ডি চিনিবার জনা চেষ্টা করা । 

টাকা--৩৯১। নজর" শব্দ মৌলিক অথ 'দৃষ্টি কণা । কোন বস্তুকে নানা অবস্থান 

গ্বাপন পূর্বক পরীক্ষা ও গযাবেক্ষণ করিয়। দেখা। 

টীক1--৩৯২ | 'এতেবার পদটীও বিশেষা । ইচ্কার প্রকুণ অর্থ কোন বজ্র মধো 
কোন গুণ বা শক্তি আছে কিনা তদ্রবিষরে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়া লইবার বাদনার 

পরীক্ষা) কর।। হুহার এক মূল ১০ (আবেরা )-চিন্ত। পূর্ণ হুওয়1, চক্ষু হতে 

অশ্রুপাত করা । অন্য মুল টি (আবের1)_বিশ্বাল স্কাপন করা। কোন গুণ 

বৰ শক্তি আছে কি না ধরব বিশ্বানকরা) বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ কর]; 

বর্ন করা, এট মুল ইইতে ২) ১-+০ ( বরাত) শব্দও উৎপক্প। ইহার অর্থ মান 
বিষয় বস্তু ব। ঘটনা! দর্শনে অভিজঞত। লাত কঞ্জা এবং উপদেশ বা নীভি উদ্ধার করা 

কট 
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রন্দল রা রজনীযোগে নির্জনে নমাজ পড়িতেন ও রোদন করিতেন ; 
তদ্দর্শনে একদিন মামি নিবেদন কবিগাঞছিলান--“তে রসুলুলা । আলা আপনাকে 

সন্দবিধ পাঁপ হইতে মুক্তি দিয়াছেন ১ তথাপি গাঁপনি কেন নিঙ্জনে রোদন 

করেন ? তদুত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন--“রোদন ন| করিণা আমি কি প্রকারে 

থাকিতে পারি? তিনি আমাকে এই সংবাদ দিণাদেন-_ 
পগ& পে চলে পপ 112 নত ॥ গু 

৮৮১০৯] এ (০০) 3 | এ ০১৯৮৯ | (৯৯ ৪, | 

পা নত৪ 6৪ 1 17 ডি তো ৩ 

৬০7৩ 31 599) ০৩১ 0৫৮1 এ ১51। 

« নিশ্চয় গগন মণ্ডল ও ভুমগ্ডলের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবা রজনীর পরিবর্তনের 
মধো বুদ্ধিমান জনের বু্বার জন্য বহু চিহ্ন বর্ধমান আছে। (৪ পারা। 

করা এমবাঁন। ১৯০ রোকু ) অবশেষে বলিখাছিলেন_“কোর "সান শরীফের 

এই আমাঁৎ যে ব্যক্কি পড়ে অগচ চিন্তা করে না তাহার জনা শোক করিতে 

হয় 1৮, ৩। মহাত্মা হজরত ঈচ1 নবী (২ কে কতকগুলি লোক জিজ্ঞাস! 

করিয়াছিল__“হে পরিজ্রাত্মন! এই. সংসাবে আপনার ন্যায় আর কেহ আছে ?” 

তিনি বলিরাঁছিলেন-__“হা” আঁছে-_যাঠার প্রত্যেক বচন কেবল আল্লার জেকের 

(স্মরণ) উপলক্ষে কথিত হন্ন এবং সমস্ত মৌনভাৰ কেবল সদ্ভাব-চিন্তনে 

রগিত হয় এবং প্রতোক দৃষ্টিপাত হইতে কেবল অভিজ্ঞতা ও নীতি উদ্ধার 

হয় সে ব্যক্তি আমাব সমান 1৮ ৪1 মহাপুরুষ হজরৎ রল্ুল টগর 

ছাঁহাবাদিগকে বলিদাছিলেন_-“তোমর! এবাদৎ কার্যের কিয়দংশ এল চক্চুকেও 

লইতে দান 1” তারা নিবেদন করিয়াছিলেন -কেমন করিয়া দিতে হয় ? 

তদ্ধরে তিনি বলিনাছিলেন _“পবিন কোবআন শরীফ চক্ষু দ্বারা দেখিব। 

পাঠ কর; তাহার মনন ও অর্থ লইয়া খিশেষ নোধোগের সহিত চিন্তা 

কর, এবং তশ্শধো থে সকল 'অলৌকিক ঘঢণার উল্লেখ আছে তাহা হইতে 

অঠিজ্ঞত| "ও নীতি উদ্ধার কর।”” «| ম্হাস্সা আবু ছোঁলাথমান দারানী 

বলিধাছেন-_-“সাংসারিক বিষয় লইএ| চিন্তা করিতে গেলে তাহ! পরকালের 

অন্তরার হইয়া পড়ে। "অপর পক্ষে, পরকালের বিষর লইয়। চিন্তা করিলে, 

এই সুফল ফলে যে আত্মার জীবন ও বল বার্ধত হয় এবং 'হেক্মৎ্ অর্থাৎ 

জ্ঞান বিজ্ঞানের পথ খুলিয়৷ বায়” ৬। মহাত্মা দাউদ তাঈ একদা রজনীযোগে 

স্বীয় গৃহের ছাতে বসিরা গগণ রাজ্যের বিষয় লঈন। ছিল্সা হগ্রী হউণা লোদন 

নস চিগজেপ 
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করিতেছিলেন। রোদন করিতে করিতে মুচ্ছিত হইয়া! পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর 
আঙ্গিনার মধ্যে গড়িয়া পড়েন। প্রতিবেশী, পতন শবে জাগরিত হইয়া, চোর 

আসিয়াছে বিবেচনায় তল.ওয়ার খুলির! তত্প্রতি ধাঁবমান হয়। নিকটে গিয়া 

মহাত্মা দাউদকে তদবস্থায় পতিত দৃষ্টে সসম্থমে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাজা 

বলিয়াছিলেন_-“আমি অজ্ঞান হইয়াছিলাঁম ; কি হইয়াছে কিছুই জানি না ।» 
ভফকোর?এর পরিচয় । পাঠক ! জানিয়া লও-_-তফকোর' শবের 

বাস্তবিক অর্থ-'জ্ঞান অনুসন্ধান কর| |” অর্থাৎ নৃতন জ্ঞান লাভ করিবার 

উপায় অবলম্বন করা । বে জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ” (টী:৩৯৩ ) 

নহে তাহা পূর্ধব সঞ্চিত জ্ঞানের সাহায্য ব্যতিবেকে লাত 
করা নিতান্তই অসম্ভব । কোন নূতন জ্ঞান লাভ 

করিতে হইলে পূর্ববলন্ধ দুইটী জ্ঞান একত্র সংযোগ করা আবশ্যক ; তাহাতে 
দুই জ্ঞানের সংসর্গে একটী নুতন তৃতীন জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে । জীব জন্তর 

মধ্যে যেমন নর নারীর একত্র সংসর্গে সম্তানোৎপত্তি হয়, জ্ঞান উৎপন্তির নিয়মও 

তদ্রূপ | যে দুই মূল জ্ঞানের সংযোগে নৃতন জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে 

সেই নবজাতি তৃতীঘ জ্ঞানের ছুইটী মূল বাঁ শিকড় বলা যাঁর । উর্ত নবজাত 

তৃষ্ঠীয় জ্ঞানের সহিত আর একটা জ্ঞান মিলাইয়া দিলে অপর একটা চতুর্থ 
জ্ঞান উৎপন্ন হইবে । এইরূপ একটী জ্ঞানকে অপর জ্ঞানের সহিত ক্রমশঃ 
(িলাইতে গেলে নব নব জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া জ্ঞান বংশের সংখ্যা অসীমভাঁবে 

বদ্ধিত হইতে পারে । 
মি 

টীক।--৩৯৩। যে জ্ঞান মানব-মন আপনা আপনি বুঝিতে পারে-চজ্জনা কোন 

প্রমাণ বা যুক্তি অবলম্বনের গ্রাক্নাঞ্জন ভয় না তাঁহাকে দ্বাতাবিক ব। স্বতঃদিন্ধ জ্ঞান 

কছে। স্বাভাবিক জ্ঞানের এক ভাগ 'বোধ' বা “অনুভব যথ| শীতাতপ, সুখ ছুঃপ, 

ব। গুরুত্ব লঘুত্ব অনুভব এবং অন। ভগ 'শ্রতায়'--যখ। 'এক' অপেক্ষা 'ছুট' বড়? 

গোট। বস্তু শ্রগেক্ষা গাচার অংশ ছোট ; উত্যাদি। এইরূপ স্বভাব জ্ঞ।ন) করুণাময় 

মান্বকে বাবসাযের পুজি স্বরূপ দান কারক।ছেন উদ্দেশ্য এই যে উহার এক তাগের 

স্থিত অন। ভাগ যোগ করিয়া তন্মধা হইতে নিম বর্ণিত ধারার নুন নুঙন জ্ঞান 

উপধর্জন পূর্বক তদুপার়ে ধর্ম পথে জালার সান্িধ। গাষ্ঠতে অগ্রদর হুইবে_যথ। গোটা 

বস্ত, ভাঙার অংশ অপেক্ষা বড় সুতরাং গেট! বস্তুর ভার তাহার অংশের সকার অপেক্ষ। 

আধক। আবার গোটা বল্তর স্পর্শে বা তোগে যে সুখ বা দুংথ অনুভূত হয়? অংশের 

ভোগে অবশ।ই তদপেক্ষা অগ্প হইয়া খাকে। শীত ও আতপ বা খড় ও অন্ধকার 

অবস্থা বিঃশষে সুখকর বা কষ্টদায়ক হয়। তদ্রূপ পদার্থ এক প্রঙর কাল সহ্যকরিতে 

যব ক্ুখ বা দুখ গেগে আিবে; ছুই প্র্থর কাল স্ছথা ফরিবার সময় অবশাই 

তদপেক্ষা অধিক হইবে । যাঁধাহউক, লব নব উৎপন্ন জন আবার বতই অন] সঞ্চিত 

জ্ঞানের সঞ্িত ছিল টিতে থাকিবে, লাঁভসছ মুগধন ব্যবসায়ে খাটাইবার় লা ততই 

আজাদের পারষ।ণ ঝাড়ি বাইবে। 

নব নব জ্ঞানেৎ, 

পত্িরধারা। 
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গ্দোগ্ডাপ্য স্পর্শ ১৫৮৬ [সপ্তম পরিচ্ছে 
টি ই 

এস্থলে ইহাঁও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, কতকঞ্চলি লোক জান 
উপার্জন করিতে ও জ্ঞান ভাগার বুদ্ধি করিতে পারে না৷ । তদ্রূপ স্থলে 

টিয়া দ্ুইটী কারণ বিদ্যমান থাকে । (১) প্রথম কারণ-_সে 

অক্ষমতার দ্বিিধ ব্যক্তি হয় তো নূতন জ্ঞানোৎপাঁদক মৌলিক জ্ঞান অর্থাৎ 
প্রধান কাক্সণ জ্ঞানের মূল শিকড় আদৌ পাইতে পারে নাই। বণিক 
যেমন মূলধন না পাঁইলে, ধনোপার্জনের সুযোগ গায় না তদ্রূপ মৌলিক 
জ্ঞানরূপ পু'জী না পাঁইলে কেহই নূতন জ্ঞান উপার্জন করিতে পারে না। 

(২) দ্বিতীয় কারণ-__মুল জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও অনেকে তাহার ছুই ছুটাকে 

মিলাইবার কৌশল না জানাঁতে নৃতন জ্ঞান উপার্জন করিতে পাঁরে না। 

দেখ, যে ব্যক্তি বাণিজ্য ব্যবসায়ের কৌশল না জানে, তাহার হান্তে প্রচুর 
মূলধন দিলেও সে ধনোপার্জনে অক্ষম হয়। 

কি কি কারণে ও ঘটনায় মানব জ্ঞানোপার্জনে অক্ষম হয় তাহার বিবরণ 

বছ বিশ্তৃত। তথাপি একটা দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা 
করিব। “ছুনিয়৷ অপেক্ষা পরকাঁল মহৎ” এই কথাটা যে ব্যক্তি বুঝিতে 

চায় তাহাকে তৎপূর্ধবলন্ধ দুইটা জ্ঞানের আশ্রয় লইতে হইবে। তাহার একটা 
বথাঃ--“যাহা স্থায়ী, তাহা অস্থায়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট |৮ অন্যটা যথ।ঃ_“পরকাল 

স্থায়ী, আর দুনিয়া অস্থায়ী ।” এই ছুইটা জ্ঞান যদি পূর্ব হইতে মনে 
সঞ্চিত থাকে এবং প্র ছুইটীকে একজ্র মিলন করা যায় তবেই *'ছুনিয়া 
অপেক্ষা পরকাল মহৎ” এই জ্ঞানটী সহজেই মনে জন্মিবে; কিন্তু উক্ত 
ছুইটী জ্ঞান যদি পূর্ব হইতে মনে না থাকে তবে কখনই এই শেষোক্ত 
জান জন্মিতে পারিবে না । উপরে যাহা লিখা গেল তাহাতে ইহা মনে 

করিও না যে আমরা 4) 32০ “মোতাজেলা” (টীঃ ৩৯৪ ) নামক দার্শনিক 
মতের পোঁষকতা! করিতেছি । যাঁহা হউক এ সকল কথারও ব্যাখ্য বহু বিস্তৃত । 

চীক--৩৯৪। 'ঘোতাজেলা' নামক দাশনলিক সম্প্রদায়, কাদরিয়া ন।মক দার্শনিক 
গঙ্ষাদায়েরই এক অংশ । কোন কোন বিষয়ের ইঞ্ছদের মতের সক্ষে উচ্থাদের মতে 

গ্রেদ দেখা যার। কাদরিয়। সম্প্রদায়ের দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলেন মানবের পর্যাপ্ত 
পরিম।ণে ক্ষমতা আছে। জব্ব।গিয়। লম্প্রদায়ের মত ইনার বিপরীত । ভাহার। বলেন 
মানবের ক্ছু মাত ক্ষমতা নাই । মোতাজেলাদের মচ, কাদরিঘা মন্ডের চুড়ান্ত 

পরিণতি । ইহারা বলেন ''আল্ল। বিশ্ব জগতের পরিচালনাকার্য। [নর্বাহের জন্য অটল 
নিম স্থাপন করিয়াছেন ও সেই নিয়ম গুলিতেই সমস্ত কার্য) হইতেছে। আল্লা 
নৃত্তদ করিঘা আর কিছুই করিতে ছয়না। তিনি এক প্রকার নিডিয়। হইয়া রহিয়াছেন। 
ঘোতাছেল। শবটী (1 1৩ নাল, মুল হইতে উৎপর, ভাছার অর্থ পৃথক করা” 
প্নক্ষর্শা! কর1।' জর্গতের কার্য নির্রধাথে আল্লা নিয়ম স্বাপন করিয়া, নিলে এখন 
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সদভাব চিন্তন ] ১৫৮৭ পঞ্সিতাশ প্র চা ॥ 

ফলকথ!-_সর্ববিধ চিস্তার প্ররুত স্বভাব এই যে, ছুইটী জান মনের 
মধ্যে একত্র মিলন করিলে অন্য একটা নূতন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ 

ছলে এ কথাও জানিয়৷ রাখ আবশ্যক যে, ঘোটক ঘোটকীর সংযোগে 

যেমন অঙ্বশাবক উৎপন্ন হয়-ছাঁগশিশু জন্মে না, তদ্রূপ সমশ্রেনীস্থ 

জ্ঞানের মিলনে তজ্জাতীয় জ্ঞান পাঁওয়। যাইতে পারে--এক জাতীয় ছুই জ্ঞানের 
মিলনে ভিন্ন জাতীর জ্ঞান লাভ হয় না। আবার বিতিন্ন প্রকারের ছুই জান 
হইতে কোন জান জন্মিতে পারে না। প্রত্যেক শ্রেণীর জ্ঞান লাভের জন্য 

তৎসম্পর্কিত ছটা মূল জ্ঞান একত্র করা! কর্তব্য। অভিলধিত জ্ঞানের সম- 
সম্পর্কিত দুইটা মুল জ্ঞান যে পর্যন্ত হৃদয়ে জন্মাইরা লইতে না পারিবে, 

সে পর্যযস্ত বাঞ্িত জ্ঞানের শাখা প্রশাখা হৃদয়ে জন্মাইয়! লইতে পারিবে না। 
সদৃভাঁব চিস্তনের উদ্দেশ্য । পাঠক ! জানিয়া রাখ__মহীপ্রতু, 

মানুষকে অজ্ঞানতার আবরণে, অন্ধকার মধ্ো, কজন করিয়াছেন_-এই কারণে 
ইহার জন্য একটী আলোকের বিশেষ প্রয়োজন। (টীঃ ৩৯৫) মানবের অনয জাঁনা- 
সেই আলোকের সাহায্যে মানব অন্ধকার হইতে যাহির লোকের দরকার 

হইয়া! হ্বীয় গন্তব্য পথ অবলম্বন করিতে পারে ; এবং কেন? 

উহারই প্রভাবে জানিতে পারে তাহাকে কোন্ কার্ধ্য করিতে হইবে-- 

এক খ্রকার নিপ্র্দু। হইয়া নাছেণ। ছোল্নৎ মন্প্রদয়ের পণডিতগণ এই মতকে না[স্তকতাঃ 
প্রকার ভেদ বলিয়। ঘৃপ|! করেন। 

টাকা-৩৯৫। আলোক ন! থাকিলে পৃথিবী, মানুষের নিকট বাস্তবিক অন্ধকণর- 
মর। আলোক ভিন্ন মানব আর কিছুই দেখিতে পাষ ন1। বাহয্গতে জালেক 

দিবার জন্য হূর্যা, অগ্রি, বিছ্বাৎ প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ আলপ। শুজন করিগ়্াছেন। 
তৎনমুদয়ের আলে|ক মানব দেখিচে গায় এবং দেই আলোক যেবষে পদার্থের উপর 

গড়ে কেবল সেই গুলিও লোকে দেখিতে পার়। পদতলে ভূগর্ভে কিআছে চারিধারে 

কত ফেরেশতা ও মৃচ্ধ ব)ভ্তির আত্ম। বিচরণ করিতেছে তাহা আমর| দেখিতে পাই 
ন।। তে।মার মনে কফি জাছে বা ভেমা॥ আমর চক্ষু গোলকে কতটী গর্দ], ফি 

ভাবে লাঞজান আছে তাহাও দেখিতে পাইতেছি না। মাধার মধে) করটী কুঠনী আছে 

তাঁহার কোন্ স্থানে কি কার্ধ্য চলতেছে ত।হ[ও বুঝিতে পাগ্িতেছি ন7া। আলে।ক 

রশি ধে স্থানে গড়ে লাতাহা যেমন চক্ষে দেখাযার ন1; তেমনই জ্ঞানের আলোকে 

যে বিষয় উদ্ভ(দপিত হয় ন। তাহাও মানব-মন বুঝিতে পারে না। মানবলিশু অন্ধকার- 
মনন জননী-জঠরে গঠিচ হুইর। পরে তৃমিঠ হয়। এখানে আ।দিয়) প্রথমে হুর্যযাদির 

অ।লোকের নঙ্গে দেখ। হয়। অন্তজগতেও অনুভব শ্রেণীর কতকগুলি জান জীঘনের সঙ্গে 
আগত হর। ৰঞ্নোবৃদ্ধি হইতে খাঁকিকো বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্র্ঠায় শ্রেণীর-জনও ক্রষে 
জন্তজগছের সধো উদর হয়। তখন উদুইজাতীর় ম্বতঃমসিন্ব-্ঞাবের একটীর লঙ্গে অনাটা 
বুদ্ধির প্রত্ত।বে মিলাইয়া লইঠে থাকিলে জ্ঞানের আলোক ত্রষশ; উত্তরোত্তর বর্ধিত 

হইয়া ১জে। ততপ্র্ভাবে মানব, কর্তবা অকর্তব্য দেখিভে এবং গন্তব; অগন্ববা পথ 
চিনির! লইতে পারে। বাহা জগতে দুর্যদির আলোক ও তেজ, যেমন লোকে বুদ্ধ 
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কোন্ দিকে যাইতে হইবে; সংসারের দিকে দৌডিতে হইবে কি পরকালের 
পানে ধাবমান হইতে হইবে, কাহার প্রতি আসক্ত হইতে হইবে; নিঞ্জের 
প্রতি আসক হুইবৰে কি আল্লাকে ভাল বাসিবে? জ্ঞানের আলোক ভিন্ন 

মানব এ সমস্ত কথা কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না । আবার চিন্তা ব্যতীত 
সেই জ্ঞানাোলোক অন্য উপায়ে পাওয়া যায় না। (জ্ঞানালোকের সন্ধানই 
সদ্ভাব চিন্তনের উদ্দেশ্য ।) হৃদীছ শরীফে উক্ত ভইয়াছে_- 
+০৯. & কিপার “৮ ৩ 7৮ ₹৪5 25 ৮ পা চি ৩9 

১১১১ ৬৮ 7৮০ ০ ৮১ 2০৬ ভি 31৩11 ৯ 
“মানব অন্ধকারের মধ্যে জন্মিয়াছে পশ্চাৎ তাহার উপর আল্লার নূর (আলোক) 

অল্পে অল্পে বর্ধিত হইয়াছে ।৮ 
জ্বখানের সহিত আলোকের তুলনী-_পথিক লোক অন্ধকারে 

পড়িলে যেমন “দিশাহারা” হুইয়। চলিতে পারে নাঃ তখন তাহাকে লৌহ 

দণ্ড দ্বারা চকমকী পাথর ঠ,কিয়া৷ অগ্নি উৎপাদন করতঃ প্রদীপ জালিয়। 
লইতে হয়। প্রদীপ জ্বালিলে আলোকের সাহায্যে সে যেমন চারি ধারের 
অবস্থা দেখিতে পায় কষ্টকর অবস্থা ঘুচিয়৷ যায়__কোন্টী সুপথ, কোন্টী 

বিপথ, বাছিয়া লইতে পারে-সরল পথ অবলম্বনে নিরাপদে চলিয়! যাইতে 

পার়ে-মানবের অবস্থাও তদ্রূপ। সে অন্ধকারময় পৃথিবীতে পতিত হইয়| 

কি করিবে, কোন্ দিকে যাঁইবে, বুঝিতে পারে না। তাহাকে ও স্বতঃসিদ্ধ 
স্বাভাবিক জ্ঞানের একটীর সহিত আর একটী মিলাইয়! জ্ঞান রাশি উপার্জন 

করতঃ তাহার আলোকে সুপথ চিনিয়া লইতে হয় -তবেই সে নিরাপদে 
খের স্থানে চলিয়া যাইতে পারে । মানবের অন্তরের যে ছুই শ্রেণীর 

স্বাভাবিক জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে একটা প্রস্তর ও অন্যটী লোৌহ্দণ্ড 

সদূশ। দুই স্বাতাবিক জ্ঞানের সংযোগার্থ চিন্তাকে (প্রস্তরোপরি লৌহ- 
দণ্ডের) আঘাত সদৃশ মনে কর- চিস্তা-সন্তৃত জ্ঞান, আঘাতোতপন্ন আলোক 
সদৃশ । আলোক পাইলে পথিকের “দিশাহারা” অবস্থা ঘুচিয়া গিয়া কর্তব্য- 

পরায়ণতা আগত হয়, তদ্রূপ অবোধ মানব জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া কর্ণব্য 

কার্যে তৎপর হয়। দেখ, জ্ঞানের প্রভাবে মাঁনৰ যখন ছুনিয়া অপেক্ষ। 

প্রভাবে বিভিপ্ন প্রকার ধারণ ও প্রেরণ করতঃ জসংপ। লাংলপিক কার্য। প্রিয়! লয় 

অন্তরঞ্ঞলতেও স্বঠঃদিদ্ধ-জ্নের দুই ছুটী জ্ঞান, বুদ্ধিধ প্রতনে ঘোগ করিয়া নব পৰ 

জ্ঞানের আলোক উৎপাদন করতঃ বিতিপ্ন করে ধারণ ও প্রেগণ কারা সমন্ত কার্ধা 

স্থকৌশলে নির্বাহ কিয়! লইতে পারে। 
৪৪ 
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চু 
পরকালকে মহৎ বলিয়া পরিষ্কার ভাল বুঝিতে পারে তখন দুনিয়া হইতে 

পরাগ্মুখ হইয়া! পরকালের দিকে যাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হয়। 
ভফক্ধোর গর্ববিধ কাধের মুল কারণ-_তফকোর হইতে তিন 

ফল পাওয়া যাঁয়, প্রথম-_মীরেফত বা পরিচয় জ্ঞান; ধিতীয়-হালত ব1 
অবস্থান্তর ; তৃতীয়-:আমল বা.কার্ধ্য-চেষ্টা । এই তিন্টার রা 

মধ্যে কার্ধয-চেষ্টা, মনের অবস্থার অধীন অর্থাৎ মনের ক্রঘাহকে লব তিন' 
মধ্যে সচেষ্টভাব না জন্মিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে চেটা আসে না; বা 

নুতরাং কোন কার্য্যের দিকে অগ্রসর হইতে পাঁরে না। মনের অবস্থা আবার 

জ্ঞানের অধীন। জ্ঞানের উদঘ্ না হইলে মনে প্রবুদ্ধ-ভাব মাসে না। মুতরাং 

দেখ, কার্ধোর মূল প্রবর্ধক হইতেছে জ্ঞান। সেই জ্ঞান, চিন্তা বিনা উৎপন্ন 
হইতে পারে না। এই জন্য তফক্কোরকে সর্ববিধ কাধ্যের মুল কারণ বা 

কুপ্ি বল! যায়। ইহাতেও তফকোরের গৌরব ও শেষ্ত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে । 

চিন্তার ভূমি কোথায় ও কোন্ দিকে প্রসারিত ! 
পাঠক! চিন্তার ভূমি, অর্থাৎ যাহা অবলম্বনে চিন্তা করা যায় তাহ 

নিতান্তই অসীম । সুতরাং জ্ঞানের সীমাও অসীম। জগতের প্রতোক পদার্থ 

লইয়। চিন্তা করিলে নব নব সত্য, তথ্য ও জ্ঞান পাওয়! যাইতে প|রে বটে 

কিন্ত যাহা ধর্ম পথেব সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে না তৎসমুদয় যা 

বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যাহা ধর্ম পথের সন্বন্ধহীন 1চ স্ঁ_ 

অন্তর্গত, স্ধু তাহ! লইয়া চিন্তা করার নমূণ| আমরা এখানে প তা 

প্রদর্শন করিব। ধর্ম পথেব সহিত যে সকল পদার্থের সম্বন্ধ আছে 

তাহাও অনন্ত; তথাপি ততসমুদণকে কয়েকটা বড় বড় শ্রেণীতে অন্তভৃক্ত 

কর! যাইতে পারে। পাঠক! “শ্মপথ” বলিয়া আমষা যাহার প্রতি লক্ষ্য 

করিলাম, তাহার পরিচর এখন গ্রহণ কর। যে সকল 

ব্যবহার ব! কাঁধ্য আল্লা ও মানবের মধ্যে সীঘ(বদ্ধ তাহা ধ্্ ক 

কেই আমর! প্ধন্মপথ” বলিতেছি । কেননা উহারাই 

মানবের কর্ব্য কার্ধ্য ও গন্ভব্পথ | উহারই কল্যাণে মানব আল্লার সান্নিধ্য 

পাইতে পারে। 

ধর্মপথ-সম্পর্কিভ চিন্তার ভূমির শ্রেণী বিভাগ্ন_এখন বুঝিয়া 
দেখ মানুষের চিন্তার ভূমি প্রধানতঃ দুই ভাগ হইল (১) নিজের সম্বন্ধে এবং 

(২) আল্লার সন্ধদ্ধে। নিজের সম্থন্ধে চিন্তার তুমি আবার ছুই ভাগে বিভক্ত 
৪৫ 
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নি 
হইতে পারে; (১) নিজের সেই দোঁষগুলি যাহ! আল্লার অপ্রিয় এবং যাহা 

নির্ন র থাকিলে আল্লা হইতে দূরবর্তী হইতে হয়। এই- 

লন্বদ্ষে চিন্তার রূপ দোষ গুলিকে ধ্ব"সকর দৌষ বা পাপ বলে। (২) 

ভূমির দুইটা ভাগ মানবের কতকগুলি গুণ যাহা আল্লার অতীব প্রিয় এবং 

যাহার কল্যাণে মানব আগ্লার সান্লিধ্য লাভ করিতে পারে । সেই গুণ 

'গুলিকে পরিজাঁণকারী গুণ বা পুণ্য বল| যায়! আল্লার সম্বন্ধে চিন্তা করিবার 

ময়দান বাস্তবিক নিতান্তই অসীম; তথাপি তাঁহাকেও ছুই ভাগ করা যাইতে 

চা রাতা। পারে। প্রথম ভাগে, তাহার 'জাৎ্ ও “ছেফৎ অর্থাৎ 

সম্বন্ধে চিন্তার ভূমির তাহার “অস্তিত্৯ ও “গুণাঁবলী। আল্লার অস্তিত্ব লইয়া 

ছুইটা ভাগ চিন্তা কর! বড়ই কঠিন; তাহা যে সে লোকের কার্য 

নছে; তবে তাঁহার গুণের আভাষ, তাহার “আসমায়ে হোসনা' অর্থাৎ 

পবিত্র নামাবলী” অবলম্বনে পাঁওয়। বারা দ্বিতীর ভাগে, আল্লার কাধ্য 

পদ্ধতি এবং হৃষ্ট পদার্থ । তাহার ৃষ্টি জগতের অন্তর্গত বিস্ময়কর কৌশলও 

অনন্ত-জ্ঞান-অন্ততূক্ত । ধর্দপথে থাকিণ চিন্ত। করিবার এই চারিটী অসীম 

ময়দান। (টীঃ ৩৯৬ 1) 
ধর্দ পথিকের সহিত প্রেমাসক্ত লোকের তুলনা-_ আল্লার পথে 

গমনোৎস্বক পথিক লোক, এই ৪ চারি শ্রেণীর কোন না কোন বিষয় লইয়া 

চিত্ত করেন-_তদ্ভিন্ন অন্য দিকে মন দিতে অবসর পাঁণ না। এরূপ লোকের 

অবস্থা, প্রেমীসক্ত লোকের তুল্য। প্রেমাসক্ত লোক, প্রিয়জনের চিন্তা ভিন্ন 

অন্য দিকে মন দিতে পারে না। যদি তাহার মন অন্য দিকে যাঁয়, তবে 

তাহার সে প্রেমকে প্রকৃত পূর্ণ প্রেম বল! যাগ না। প্রেশ, পূর্ণ উন্নতি 

প্রার্ত হইলে এমন ভাবে প্রেমিকের মন অধিকার করিয়া জুড়িয়। বসে যে, 

সে মনের মধ্যে আর কিছু প্রবেশ করিতে স্থান গাঁয় না। সে সময়ে প্রেমিকের 

দৃষ্টি দুই দিক ভিন্ন অন্য দিকে যাইতে পারে না । হয়, প্রিয় জনের দিকে 

দৃষ্টি করে; নয় নিজের দিকে । প্রিয়জনের দিকে দৃষ্টি কালে হয়তো, তাহার 

সৌনধ্য, মাধুর্য ইত্যাদি আলোচনা করে, নচে২ তাহার স্বভাব, গুণ ও 

কার্যাবলী চিন্তনে মগ্ন হয়। নিজের দিকে দৃষ্টি কালেও দুইটা বিষয় ভিন্ন 

অন্য দিকে মন দ্দিতে অবসর পায় না_ তখন নিজের সেই দোষ অনুমন্ধানে 

টাকা--৩৯৬। মুলগ্রস্থে [িন্তার সদনর সন্ধান, বিভীগ এবং পরিচল্প উপ্টাপ।প্ট। 

জবস্থায [খত আছে ইহ। পিলীকর প্রমাদ ভিন্ন অন] কিছুনছে। আমরা 'এহইয়।- 

'অল:উলুম' দৃষ্টে বখ। সাধ্য নংগ্েগে লাঙগাইঃ। দিলম। 

৪৬ 
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ও সংশোধনে প্রবৃন্ত হয়, যাহা প্রিয়জন পছন্দ করে না অথব। সেই অবস্থা! 
অনুসন্ধান ও বর্ধনে সচেষ্ট হয় যাহা প্রিয় জন তাল বাসে । যাহাহউক, 
প্রেমাসক্ত লোকের চিন্তার ভূমি যেমন ৪ চারি ভাগে বিভক্ত, আল্লার প্রতি 
প্রেমীসক্ত ধর্পথিকগণের চিন্তার ময়দানও তদ্রূপ চতুর্বধ 

ধর্মপথসম্পর্কিত চিন্তার প্রথম ও দ্বিতীয় ময়দশান_(টী:৯৭) 
নিজের শ্বতাব ও কাধ্যাবলী সঙ্গন্ধী দোষ-গুণ চিন্তন । মানুষকে প্রথমে এই 

চিন্তা ও অনুসন্ধান করা কর্তব্য যে, তাহার স্বভাবের মধ্যে কোন্ 'কোন্টী 

মন্দ, আর কার্ধ্যাবলীর মধ্যে কোন্ কোন্টি দোষনীর । যাহা মন্দ বা দোষনী 
বলিয়া বুঝা যাঁয় তাহা সংশোধন করিরা লইতে সচে৯ হওয়া উচিত। কার্ধ্যা- 
বলীর মধ্যে যাহা দোষনীয় তাহাকে পাঁপ বলে; উহ] বাহিরে প্রকাশ পায়। 

স্বভাবের মধ্যে যাহা মন্দ তাহাকে কুগ্রবৃত্তি বলে; তাহা 
পাপ ও কুপবৃত্তির 

অন্তরের মধ্যে গুড অবস্থান থাকে। পাপ ও কুপ্রবৃন্তি তুলন! ও পরিচয়_ 

অসংখ্য । পাপের মধ্যে অনেকগুলি কার্য সপ্ত অঙ্গের পথমটী বাক ও 

(টীঃ ৩৯৮ ) সাহাযো করা হয় ; যথা জিহ্বা, চক্ষু, হস্ত, অগরটী ওপ। 
পদ, ইত্যাদি আর কতকগুলি কাধ্য সমস্ত দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে । অস্তরস্থ 
কুপ্রবুত্ির অবস্থাও এ রূপ। 

টীক1--৩৯৭। চিন্তা ভূমিকে প্রথমে দুইটা বৃহৎ ভাগ ব্ভাগ করাছইল (১) নিজের 
সম্বন্ধে (২) আলার সম্বন্ধে। তাহার পর প্রথম ভাগকে দুই খণ্ড কর! ছুটয্াছে--১(ক) 

নিজের দোষ ও পাপ সম্বন্ধীয় চিন্তা, এবং ১(খ) নিজের গুপ ও পুণা লইয়া চিন্তা । এই 
দুই প্রকার চিন্ত।কে, চিন্তার প্রথম ও দ্বিতীর ময়দান বলাচইল। আালার সম্বন্ধীয় তিস্তার 
ভূমিকেও ছুই খণ্ড করা হইণাছে যথ1_২(ক) আল।র 'লাৎ ও ছেকাৎ' কর্থ(ৎ তাহার অস্তিত্ব 

ওগুণ এবং ২ (খ) তীঞার কৌশলময় কররাপদ্ধতি ও হৃষ্ট পনার্থ। এই খণ্ডের চিম্তাকে 
যথাক্রমে ভূতীয় ও চতুর্থ ময়দানের অন্তর্গত বল| হইয়াছে । এই জনা পাঠক্ষগণ ্বতাদতঃ 
এই চারি খণ্ডের বিস্ত.ত পরিচন্ম ক্রমীনুলাবে পাইতে অবশ)ই আশ। করিলেন; কিন্তুগ্রন্থকর্ 
সেদিকে লক্ষ্য করেননাঁঈ। তিনি ন্প্রণীত 'এ৪ইয়।-আল-উলুম' গ্রন্থের “সংক্ষিপ্ত সার" রে 

এই" কিমিয়ার়ে সাআদৎ' গ্রন্থ লিখিরাছেন বলির সংক্ষিপ্ত পথ জবলম্বন করিয়াছেন। এইজন্য 
মূল গ্রস্থে চিন্তা ভূমির পথম বৃহৎ ভাগ দয়কে অর্থাৎ “আতা সম্বন্ধীয় দোষ-গুণ চিস্তন?কে 
গন্থকার এই স্কানে বিশদ ভাবে বর্ণনা কালে পথম ও দ্বিতীয় ময়দান বলিয়া পৃথক পৃথক 

উল্লেখ ন। করিষ্া মোটের উপর প্রথম মগননাঁন বলদ উল্লেখ কগিয়।ছেন ॥ আমর! চিত্ত[তৃষির 
চারিটী বিভাগের সহিত পূর্বাপর শঙ্খ রক্ষার জন এখনে চিন্তাতুমিঃ পৃথম বৃহৎ ভাগ- 
স্বনফে এক যেগে পথম ও দ্বিতীয় ময়দান বলিয়া! উল্লেখ করতঃ মুল-গ্রস্থের পদানুলরণে উহাদের 

বিশদ বর্ণন। পৃথক পৃথক নাদেখাইয়। এক স্থানে দেখাইলাষ। 
টীক1- ৩৯৮। মূল গ্রন্থে 'হেফত' আন্দাম' লিপিত আছ! কোন্ কেন অঙ্গ 

উহার অন্তর্গত তৎসন্থদ্বে মতাঙদ আছে। সপ্ত কশ্মেত্্রির বপা--(১) চক্ষু) (২) কর্ণ; 
(০) দ্হিষ। (বাক যন্ত/) (8) মুখ (ভোজন মস্ত); (৫)৯ত; (৬) পদ; (৭) লিঙ্গ (জনমে্িয়) 
নালিক, ও যলঘার কর্ণেন্রির হইলেও তাঁহাদের ক্বাধীন ক্ষমতা দাই। 

৪৭ 
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কার্ধা ও স্বভাব লইয়। চিন্তা করিবার ক্রমিক ত্তিবিধ ধাপ-_ 

কাধ্য ও শ্বভাব লইয়া! চিন্তা করিবার তিন ধাপ আছে । (১) অমুক কাজ ব 

অমুক গ্বভাঁব ভাঁল কি মন্দ । কার্ধ্য ও স্বভাবের দোষ সহজে ধরা যায় না-- 

চিন্তার সাহায্যে উহ! স্থির করিয়া লইতে হয় । (২) শী রূপ মন্দ কাধ্য আমি 

করিতেছি কি না এবং এ রূপ মন্দ স্বভাব আমার মধ্যে আছে কি না অনুসন্ধান 

কর! আবশ্যক | কুপ্রবৃত্তিব দোষ গুণও প্রগাঁড় চিন্তা ব্যতিরেকে বুঝিতে পারা 

যায় না । (৩) নিজের মধ্যে যে ঘে কুগ্রানৃতি আছে, বলিয়া বুঝা যায়, তাহ! 

হইতে পবিত্র হওয়ার উপায় কি? ইহাও চিন্তার প্রভাবে স্থির করিয়া লইতে 

হয়। যাহাহউক, প্রত্যহ প্রাতঃকালে অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল এ প্রকারে আত্ম- 

পরীক্ষার জন্য নিম্ন লিখিত ধরণে চিন্তা করা আবশ্যক । 

আত্ম পরীক্ষায় কর্দেক্দ্িয় ও তাহার কার্যাবলী লইয়। চিন্তার 

ক্রমিক ধার) -_গ্রথমে প্রকাশ্য পাপ-কার্ধ্য চিন্তনে প্রবৃত্ত হইবে । তদর্ধে 

৫: একটি বন্ধেন্দ্িয় লইয়া! বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, 

জি হারাম কিক যথা জিহবা! হইতে মিথ্যা কথন, পর-নিন্দা প্রভৃতি প্রকাশ্য 

পকাশা পাপকার্ধ। পাপ ঘটিতে পারে কি না; অদ্য আমার ঘার! এ রূপ পাপের 
সমতল 1 

মধ্যে কোন্ পাঁপ ঘটিতে পারে, যদি মিথা! বলিবার বা পরনিন্দা 

করিবার কারণ সম্মুথে দেখা যাঁর তবে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার কি উপায় 

অবলম্বন কর। বাইতে পারে, তাহ! চিন্তার সাহায্যে অবধারণ করিবে । এইরূপ 

ধদি হারাম অন্ন ভোজন্বে কোন নিমিত্ত দেখা যায় তবে তাহা হইতে বাচিবার 

উপায়, বুদ্ধির প্রভাবে চিন্তা পূর্র্বক স্থির করিয়া লইবে। ফল কথা জিহ্বার 

হার! যে সকল পাপ ঘটিতে পারে একে একে তৎসমুদযের অনুসন্ধান অস্ত 

অন্যান্য কর্শেক্দ্িয় লইয়া বিচার আরম্ত করিবে । প্রত্যেক কর্শে্র্িয় হইতে 

ধে ষে পাঁপ উৎপন্ন হইতে পারে, ক্রমে ক্রমে তৎসমুদ্রের অনুসন্ধান ও চিন্তা 

রি করিবে । এইরূপ পাপ লইয়া চিন্তা করিরার পর, কোন্ 

শি বারা কিক কোন্ অঙ্গ দ্বারা কিরূপ এবাদৎ করা যাঁইতে পারে, তাহাও 

এবাদৎ সম্ভব? অনুসন্ধান আরম্ভ করিবে । এবাদৎ কাধ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান 

ও চিন্তার পর কোন্ অঙ্গ দ্বারা কি কি অতিরিক্ত সৎকাঁধ্য করা যাইতে পারে 

তাহা লইয়। চিন্তা করিবে এবং সেইন্ধপ সংকার্য সম্পাদন করিতে তৎপর 

হইবে । মানব শ্বীয় অঙ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে কোন্ কোন্ অতিরিক্ত সাধুকার্য্য 

করিতে পারে তৎসন্বন্ধে চিন্তার একটী সংক্ষিপ্ত নমুনা দেওয়া বাইতেছে-- 
৪৮ ১। মনে কর, 
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১। মনে কর, এই জিহবা ২ ইহছাব ছাঁবা আল্লীব জেকের ও মুছলমান 

লোকের উপকার করা যাঁর। বাকা-কথন, বসাস্কাদন প্রভৃতি কার্ধোর 
নাথ এরূপ মংকাধ্যেব জন্যও জিহ্বার ক্যঈী ভইবাছে। তৃত কস চিন্তা_কর্শে, 

অদা ভিহবাব দ্বাবা আমি আল্লার অমুক লাম লা অমুক ভ্রু আরাধকিকি 

“কল মা” উচ্চারণ করিতে পারি) তদ্বাতীত অন্ুক বাক্তিব ১৮-7558 
দ্রুঃখ মোচনের নিমিত্ধ কপরকে অন্ুবোধ উপরোধ কবিতে বা সঙ্চোষকর 

নচন গ্রাবোগ করিতে পাবি 5 তাহার ফলে সে নাক্তির গঃণ ঘুচিতে ও আরাম 

মালিতে পাবে। ৯7 চক্ষুকে, জ্কান ধরিয়া লঈনাব দশাদ আবূপ বানান হইগান্ছ। 

উাব সাভাধো সৌন্তাগানপ শিকার ধবিণা লইতে পাবি; 'আগবা জ্ঞানী সাধু 
লোকের প্রতি ভক্তি সন্ককাবে দষ্টিপাত কলিত এবং পাপীব প্রতি ঘা 

পদর্শন কলিতে পাঁরি। মে উদ্দোশা চক্ষাদান পাঁওঘা গিয়াছে তাষ্ঠা সাধন 
কনিতে গপাবিলে চক্ষব সদ্দাবাৰ কৰা হয। ৩ । ধন মাল ধার্শিক লোকের 
শাঁরাঁদ সাঁপনের জনা কষ্ট হইয়াছে | েই ধন দ্বার নিজের অভাব কথপ্চিৎ 

নিলাবণ করতঃ উদরৃত পন অন্য গবীন ঢঃখীর কষ্ট নিবাবণ 'ও আরাম বর্ধন 
জনা খবচ করিতে পাবি । এইরূপ চিন্তা এবং এই ধবণেব সৎচিন্তা গ্রতান্ত 

কবিতে 'আাবন্ত কৰিলে হয়তো এক খণ্টার চিন্তার ফলে মনে এমন স্প্রভাস 

উৎপন্ন ইনে পারে যাহা মাননকে যাঁবজ্জীনন পাঁপ হইতে নিবাপাদ বাঁখিতে 

পাবে । এই জন্য মহাপুকম হজবৎ ব্রস্থল ও ললিদাছ্েন_-“এক ঘণ্টার 

চিন্তা, সম্গংসবের এবাঁদৎ অপেক্ষা মূলানান |৮ কেননা, টক্কর ফল ঘানঘ্জীলন 

স্তাণী গাকিতে পারে । 

আত্মপণীক্ষায় অন্তরের স্বন্তাব লইয়। চিস্তার ক্রমিক পারা _ 
ঘাহ| *হউক, প্রকাশা এবাদৎ "৪ পাঁপ লইনা ণিন্ত। কবিবাব পর "বের 

দিকে মনোযোগ দিবে । তোমাৰ মনে কোন কোন্ 

পবংস-কর কুপ্রনত্তি আছে এবং পলিজাণ-কর সদখণেব চ তুর্ধ ছি স্ম(_ 

মধ্যে কোন্ গুলি নাই নাহ! তখন ন্রসন্ধানে পরুন্ধ হইবে । নে ্ 

কপ্রবৃস্তিল ঘপো মে গুলি দেখিতে পাইবে, তাচা সংশোধন ্ 

করিতে এবং লদ্গুণ ও সৎপ্ররুন্িগুলি উপার্জন কবিদা লঈতে তৎপর, হইবে | 

কৃপ্পবৃত্তি ও সৎগ্রবৃন্ধির সংখা। অসংখ্য এবং শমৎ্ম্দন শ্ইয়! চিন্তা করিলার 

পথও নুবিস্াত। তথাপি প্ংসকব দোষের দশটী প্রদান শি্ষড় "্মাছে, 

যথা--(১) কৃপণতা; (২) মদ না স্সতঙ্গান; (৩) মোহ বা লান্তি; (৭) 

৭ ৪৯ 
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সাধুতা প্রদর্শন ; (৫) দ্বেষ বা মাৎসর্ধয; (৬) ক্রোধ; (৭) অতি ভোজনের 

লোভ (৮) অধিক কথনের লোভ; (৯) ধন লোভ) (১০) মান লোত। 
এই কয়েকটা আন্তরিক কুপ্রবৃত্তির মূল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিলে, 
লেকে বিনাশ হইতে রক্ষ/! পাইতে পারে । ( তত্পরে দেখিবে পরিত্রাণ-কর 

সদৃগুপের মধ্যে কোন্ গুলি নাই এবং তৎসমুদয় কি উপায়ে লাভ করিতে 

পঞ্চধ টিন্তা- পারিবে) হিতকর গুণেরও দ্রশটী প্রধান মূল আছে, 

অস্ভপ্জে চো প্ যথা-(১) তওবা (অনুতাপ ) (২) ছবর (ধৈর্য) (৩) 
শোন সদা দাহ সন্তোষ; (৪) শোকর (কৃতজ্ঞতা); (৫) তয়; (৬) আশা; 
(৭) পরুহেজগারী (বৈরাগা) ; (৮) এখআাছ (প্রত্যেক সৎকাধ্যে আলার প্রসরত 

লাভের আশার কর! হইতেছে--অন্য কাহার জন্য নহে এরূপ সঙ্কল্প) (৭) 
সর্ধবজীবের সহিত সাধু ব্যবহার । (১০) আল্লার প্রতি প্রেম। 

উপরিলিখিত প্রত্যেক দোষ বা গুণ জইয়৷ চিন্তা করিতে গেলে চিন্তায় 

সম্মুথে অসীম ময়দান আসিয়া উপস্থিত হয়। চিন্তার এবছিধ পথ, সকলের 

সম্মুথে €খালে না । এ সকল দোষ গুণের পরিচয় এই পুস্তকে যে ভাবে বর্ণনা 

কর! হুইয়াছ্থে তৎসমুদয় ধাহার| বুঝিতে পারিয়াছেন কেবল তদ্রূপ লোকের 

সম্মথে সদ্ভাব-চিন্তার পথ ক্রমে ক্রমে খুলিতে থাকিবে । 

আত্মপরীক্ষার জন্য স্ব স্ব দোব গুণের পৃথক পৃথক ফর্দ 
প্রস্তত করা আবশ্যক । প্রত্যেক ধশ্ম-পথিক মুরীদ শোকের উচিত যে 

তাহার! নিজের দোষ বা গুণের এক একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিকটে 

রাখেন। যখন এ সকল গুণের কোন একটা লাভ করিতে বা দোষের একটা 

পরিহীর করিতে সমর্থ হন তখন একটী রেখা পাত করিয়া, তালিকা-লিখিত্ 

সেই দোষ বা গুণ যেন কাটিয়া দেন এবং অন্য একটা দোষ পরিহারে বা 

গুণ উপাজ্জনে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হন । 

ত্র সকল আপন আপন দোষ বা গুণ লইয়! চিন্তা করিবার কালে কোন 

কোন ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ দোষ বা গুণ লইরা চিন্তা কর! নিতাস্ত 

প্রয়োজন হইয়া পড়ে ॥ ইহার কারণ এইযে হয়তে। কোন ব্যন্ডি' কোন বিশেষ 

দোষে আবদ্ধ হইয়। পড়িতে পারে । দেখ, কোন জ্ঞানী পরহেজগার আলেম 

সম্ত কুপ্রবৃত্তি হইতে নিস্তার পাইয়াছেন কিন্তু তিনি স্বীয় জ্ঞানকে মূল্যবান 

বিবেচনা করিয়৷ নিজে নিজে গৌরব অন্থভব করেন ; নিজের শিক্ষিত বিদ্যা 

'জাঞির” করিয়! নিজের নাম ও মান-সম্রম বন্ধনের সুযোগ অনুসন্ধান করেন, 
€ৎ 
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লোকের চক্ষুর সম্মুধে নিজের “এবাদৎ' প্রকাশ করেন বা বাহ্য আকার প্রকার 
সাজাইয়া রাখেন; লোকে তাহাকে আলেম বলিয়া তক্তি করিলে বেশ আনন্দ 
অন্থুভব করেন; কিন্তু কেহ তাহাকে নিন্দ। করিলে নিন্দটাকারীর প্রতি তিমি 
মনে মনে অসন্ই্ হন এবং তাহার প্রতিশোধ লইতে সুযোগ অনুসন্ধান করেন। 

এ সমস্ত ভাবই মন্তরস্থ গুপ্ত দোষ এবং ধর্ম জীবনের ক্ষতিকর । যাহা হউক, 
তদ্রূপ আলেমকে প্রত্যহ “রিয়া” বা সাধুতা-প্রদর্শন-প্রবৃতি লইয়া চিন্তা কর! 
আবশ্যক এবং কি উপায়ে তাহা দূর করিয়া নিজকে রক্ষা! করিতে পারা ধায় 
তাহার পস্থা অনুসন্ধান করা কর্তব্য । তদরূপ প্রক্কৃতি বিশিষ্ট আলেমকে এই- 
রূপ চিন্তা কর! উচিত যে_-“'মান্ষেরা আমার দিকে দেখিতেছে* এই খেয়াঁলটা 

আমার মন হইতে কেমন করিয়া! ধুইয়া ফেলিতে পারিব ? আমার সম্মুখে মান্থুষ 
আছে, কি ইতর জন্থ আছে, অথব! কিছুই নাই, এইরূপ খেয়ালগুলি আমার 

মন বিচলিত করিতে না পারে ; অথব! আদৌ সেই খেয়াল মনে প্রবেশ করিতে 

না পারে এবং মনের সম্মূথে ভক্তি ও তাচ্ছিল্য কি উপায়ে সমান উদাসীন 
হইতে পারে ।” 

মূন কর এই প্রকার অবস্থায় উন্নত হইতে পারিলে মানবের দৃষ্টি তখন 

কেবল এক আল্লার প্রতি স্থিব হইয়া রহিতে পারে । এই সকল বিষয়, 
স্বাধীন চিন্তাব একটী অসীম ময়দান | ইহা হইতে বুঝা গেল মানব নিজের 

গ্রতোক দোষ বা গুণ লইয়া চিন্তা করিতে বসিলে দেখিতে পাইবে যে 

তদবূপ চিন্তা-ভূমির কুল কেনার! নাই শৃন্তরাং তৎসগ্গন্ধে নিস্বৃত ভাবে বর্ণন। 
কর! কাহারও সাধ্যায়ত নহে । এজন্য কলম সংযত কবিলাম আছ ছালাম | 

ধর্দমপথসম্পর্কিত চিন্তার তৃতীয় ময়দরীন--(টীঃ ০৯৯) আলার “জাৎঃ 
ও 'ছেফাৎ, অর্গাৎ তাহার অস্তিত্ব ও গুণাবলী । যে চিস্তা আল্লার অন্তিধ ও 
গুণাঁদলী লইয়| করিতে হয়, তাহ! নিতাম্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য । 

লাধারণের পক্ষে আল্লার জন্বন্ধে চিন্তা কর] শরীয়তে 
নিষেধ__সাধাবণ নরনারী তর্রূপ চিন্তা করিতে অক্ষম । তাহাদের বুদ্ধি 

ততদূর উচ্চে উঠিতে পারে না, বাঁ আঙ্লার অন্তিত্ব বা গুণাবলীর মর্দ 

ধারণ করিতে পারে না। এই কারণে সাধারণ লোককে আল্লার সম্বন্ধে 
চিন্তা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে 

টাক-_-৩৯৯। মূল গ্রন্থে চস্ত।ভূমিগ প্রত্যক বিভগের পৃণণক্ক পৃথক ধিশদ বর্ণন! 

করিজে বাহরা এ গ্কলে আল্লার অস্তিত্ব ও ওুগাধলী শন্বন্ধী৪ চিন্তাকে ছবিগঠীর মত্॥ান 

বালর। লিখিত মে? চিন্ত/ভামর চারিটা খিভাগের পিঠ পুর্বাণর শুখল। র'পান্ত 
জদ) উঠাকে এখানে দ্বিতী মগ্পপান না বজিজা তৃতীয় মরদান বালগা লিখত হইল। 
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“তাহার (আল্লার) কদর (সন্মানিত অবস্থা) জানিতে তোমাদের ক্ষমতা নাই |”, 

পাঠক! মনে করিওনা যে আল্লার গৌরব ও প্রতাপ গুপ্ত আছে বলিয়া 

লোকে তাহার প্রত অবস্থ। ও স্বরূপ জানিতে পারে না; বরং তাহার প্রতাপের 

জ্যোতিঃ 'এতই উদ্দল- আলোক এতই প্রথর যে মানুষের জ্ঞান-চক্ষ তাহা 

সহ্য করিতে পারে না, এই জনা ততসম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেগে মাণষ 

বেঙোশ ও দিশাহারা হইঘা পড়ে । দেখ - চামটিক। নামক প্রাণীর দুর্বল চক্ষ, 

হুধ্যের গ্রথর জ্যোতিঃ সহ্য করিতে পারে না। তঙ্জন্য তাহারা উদ্ল 

দিনমানে কিছুই দেখিতে পাবে না-সন্ধ্যাকালে, সুখ্য অস্ত গেলে, যে 

সাগানা একট্ুকু আলোক অবশিষ্ট থাকে সে সময়ে তাহারা দেখিতে পায়। 

সাধারণ লোকের জ্ঞান চক্ষ এঁ প্রকার ত্ুর্বল ; তাহারা আল্লার অতি 

গ্রকাশা প্রথর প্রতাপ ও মনোহর সোন্দধ্য 'অবধারণের ক্ষমতা রাখে না। 

আল্লার প্রথর প্রতাপ ও মনোহর সৌন্দধ্য কেবল সর্বদশী পয়গঞ্গর, ছিদ্দীক 

এবং ওলী লোক দশনের ক্ষমত। রাখেন, কিন্তু তাই বলিঘ। তাহারা ও সদাসর্দবদ! 

দেখিবার ক্ষমতা রাগেন ন! । সর্নদা মাল্লার প্রতাপ দশন কবিতে গেলে 
তাহাদেরও দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হইতে পারে। এই কারণে 

গুপ্ত অবস্থা; আলা আল্লা গুপ্ত 'অবগ্থার থকেন--নিজের 'প্রধর প্রতাপ 
গ[.কেন কেন? 

মানবের সম্মুখ হইতে লুকাইয়া রাখিবাছেন । কেবল 

উক্ত ধরণের মহাপুরুষগণ স্ব স্ব শক্ির তারতম্য অন্তুসারে, আল্লাব অস্তিত্বের 

প্রথর গ্রতাপ-চ্ছটার ঝলক মধ্যে মধ্যে পাইতে পাবেন । দেখ, আমরা 

গ্রথর সুগ্যকে ঢুই একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পারি বটে কিন্তু সর্ধবদা 
হযের দিকে তাকাইয়। থাকিতে পারিনা-সন্নদা স্ধ্যের দিকে চাঠিয়। 

থাকিলে মানুষ অন্ধ হইতে পারে । সেইরূপ, আল্লার অস্তিত্ব লই] পুন: 
পুন; চিন্তা কবিতে গেলে মাগ্ষ হতজ্ঞান ও পাগল হইতে পারে। 

যাহাহউক আল্লাব গুণাবলীর মধো কোন গুণের যতটুক আভাষ জ্ঞানী 
লাধারণ্র নিউ লোকেবা পাতে পারেন তাহা সাধাবণ লোকের সম্মুখে বর্ণনা 
আল্লা গপাথলীর করা! উচিত নহে । তৎসম্বন্ধে নিষেধ আছে । তবে, তাহার 

কোন্টুকবলা* যে খুণেব আভাষ মান্ষব মধ্যেও কিছু কিঞ্চিৎ আছে-_ 

বিবি রে সেই কথার বর্ণনা! করিবার মঅন্ুমতি আছে ত যথা__ 
টুকু রে ১ আল্ল! জ্ঞানমগ ইচ্ছাময় অথবা আল্লাব আদেশ, নিষেধ, 

ূ্ হস্ত, মুখ ইত্যাদি । এরূপ কথা বলিলে, নিজ গুণের 
লমভাতীর ভাবিয়া লোকে সাদৃশ্যের সাহায্য কিছু কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারে। 
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এ, 

যাহাউক, ইহার উপরও যদি কথনও এ কথা বলা যায় যে--আলার 
কথা মানুষের কথার ন্যায় “শব্ধময়” বা “অক্ষরে প্রকাশ্য” নহে। তাহার 

বাকোর মধ্যে ছেদ, বিরাম বা জোড় মিল নাই। তাহার বাকোর মধো 

অস্পষ্টতা বা ভাঙ্গা কথ! নাই, তবে নিশ্চয় সাধারণ লোক উহা! বুঝিতে 

পারিবে ন|; এবং বুঝিতে না পারিয়। হতো অবিশ্বাস করিয়! বসিবে 

এবং ভাবিতে থাকিবে আমাদের বাকা শব্দময়--এক শবের পর আর একটী 

শব্দ মিলাইগা বলিতে হব ' ন্ুতরাং প্রতোক শব্দের পর “ছেদ” *বিরাম+ 
আছে তবে আল্লাব বাকা কেমন হইল? এইরূপ যদি তূমি এক! মানুষকে 
শুনাও যে-তোমরা যেমন বর্তমান আছ, আল্লাও তদ্রূপ বর্তমান আ/ছন 

কিন্তু তাচার “অস্তিত্ব” তোমাদের অন্তিত্বের নায় নককে-তিনি গুণ পদার্থ 
নন বা গুণাধার পদার্থ ও নন, তিনি কোন স্থানের মধো নাই বা কোন 
স্বানেব উপরে নাই, “দিকের, সঙ্গে তাহার সংশ্রব নাই-_-তিনি, পর্বে 
বা পশ্চিমে, উরে বা দক্ষিণে, উপরে কি নীচে কোন দিকেই নাই । ভগ- 
তেব সহিত তিনি যৃক্তও নহেন আবাব পথকও নহেন, জগতের ভিতরেও 
নাঈ আবাব বাহিরেও নাই। এইরূপ কথা গুনিলে হয়তো! লোকে অসম্ভব 
বলিয়া অবিশ্বাস করিতে পাবে। ইনার কারণ এই যে, জানা বস্তব সাদৃশ্য 
না ধবিয়া "জানা বন্ত জানিবার উপায় নাই কিন্তু পবিজ্ঞাত বন্থর সাদশ্যে 

অপরিজ্ঞাত বস্থ বুঝিতে গিয়া মান্ুষ উভয় বস্তর প্রীত্যেক গুণ গুলি সর্বতো- 
ভাবে সমান বুঝিা বড় ভুল করে। এই জনা লোকে আল্লার অন্তিতের 
প্রত্যেক মহৎ ভাগ নিজেব অস্তিত্ব সুচক 'প্রতোক তুচ্ছ গুণের সঠিত মিলাঈয়া 

বুঝিতে চেষ্টা করে সুতরাং আল্লার অসীম গৌরব ও অনন্ত প্রতাপ বুঝিতে 
পারে না। লোকে মন্তষ্য সমাজে কেবল সমাটের গৌরব ৪ প্রতাপ দেখিতে 
পায়__সম্রাট উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন আর তীহাব সম্মথে দাসগণ 
কবখোড়ে দগ্ডামান থাকে । আল্লার প্রাধানা ও প্রতাপ পুবিবাব সমষেও 
উক্ত পবিজ্ঞাত “রাজসভার”” প্রত্যেক বিষয় ও পদার্চের সাদৃশো আল্লার 

স্গন্ধে এ রূপ একটা কল্পনা আকিয়া লয় এবং মনে করে নিশ্চবই বাদশার 

ন্যায় আল্লার ও হস্ত পদ, চক্ষু কর্ণ মুখ জিহবা আছে। যদি না থাকিত 

তবে আল্লার সম্বন্ধে ক্রুটী থাকিত। দেখ, শান্নযের ন্যাণ মাছি মঞ্ষিকার 

বুগি থাকিলে তাহারাও মনে করিত - অতি নিশ্রর আমাদের কজন কর্তী। 
আল্লার পালক ও শুড় আছে; যে সকল অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ আমাদের বল ও 

৫৩ 



ত্দৌশ্াপ্য স্পর্শস্মনি ১৫৯৮ [ সপ্তম পরিচ্ছেদ? 

ই 
সচ্ছঙ্দতার হেতু সে সমস্ত আল্ল/র ন! থাক! অসম্ভব কথা । যাহাহউক, মানুষ ও 
এ রূপ প্রত্যেক বিষয় নিজের সঙ্গে তুলনা করিয়! অনুমান করে। এই জন্য 
আলার অন্তিত্ব ও গুণের সম্বন্ধে চিন্ত! কর! শরীয়তে নিষেধ আছে । 

প্রাচীন জ্ঞানী লোকেরা আল্লার 'অন্তিত্ব ও গুণের সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতে 

নিষেধ করিয়াছেন। হঠাহারা এ মন্বন্ধে যদি কিছু বলিতেন, তবে এই কথ 
বলিতেন -আল্ল। জগতের ভিতরেও নাই বাহিরেও নাই 

আজ সম্বদ্ধে ্ জানী অথবা তিনি ইহার সঙ্গে মিলিয়াও নাই পৃথক হইয়াও 
গণ নমো দিত 
ধর্ণনাৎ মমুশা_ শুক্র নাই। তাহারা কোব্আন « শরীফে এই কথা বলিয়! 
ধর্ণজ] জআনীরা বেদী 

তি 
এনে করেন): চুপ করিয়া থাকিতেন &% এ 81১০৫ ৮, 

“কোন বস্ত্র তাহার সদৃশ নাহ পি তিনিও কোন 
বন্ধক সদৃশ নহেন 1৮ (২৫ পাবা । শুরা শোরা। ২ রোঁকু ) 

তারা এই কথাটি মোটা ভাবে বলিগা সম্থুষ্ট থাকিতেন-_ন্যঙ্ষানুসঙ্ম তাবে 

বর্ণনা! করিতেন না। তীহাব। আম্মার অস্তিত্ব ও গুণ সঘন্ধে বিশেষ ভাবে 
খুলিয়। বর্ণনা করা বেদীৎ (ক্ষতিকর সব প্রথা ) মনে করিতেন। তাহাদের 
এরূপ ব্যবহারের কারণ এইষে অধিকাংশ লোকের বুদ্ধি উহার বিভৃত বর্ণনা 
ও অর্থ ধারণ করিতে অক্ষম। এই কারণে কোন কোন পয়গন্বরের প্রতি 
প্রত্যাদেশ হইয়াছে ধে “আমার দাসগণের সন্মুথে আমার গুণ ও স্বভাবের 

পরিচয় খুলিয়া! বলিও না; উহা! শুনিয়া তাহারা অবিশ্বাস করিতে পারে | 

সাধারণ লোক যতদুর বুঝবার শক্তি রাখে তাহাদের সঙ্গে তদ্রূপ কথা বল।” 

ঘাহাহউক, নিতান্ত পরিপক জ্ঞানী লোক ভিন্ন, সাধারণ লোকের পক্ষে 
আল্লার আন্তত্ব ও গুণাবলী দইযা তর্ক-বিতর্ক না করা এবং চিন্তা না করাই 
জা ভা নিতান্ত পরিপক ও জ্ঞানী লোকও আল্লার 
আল। লগে কেন অন্তিহ ও গুণ লইণা চিন্তা করিতে গিখা উদ্শ্রান্ত ও 

রা রবি বুদ্ধি ভারা হইতে পারেন । এই জনা আল্লার স্ব্ট জগত 
9 তদস্তশীত আশ্চর্যা আশ্চধ্য পদার্থ, বিম্মনকর জ্ঞান এবং 

কৌশল-পূর্ণ কাধ্য-পদ্ধতি দ্রনি করি]1 তাহার প্রতাপ ও গৌরব হ্ৃদরঙ্গম করিয়া 

ওয়া কর্তব্য । বিশ্বজগে যাহ। কিছু বর্তমান আছে, তংসম্দয়, *াহার অসীম 

প্রতীপের একটী আলোক হুইতে প্রকাশিত। দেখ, লোক প্রখর প্রতাপ 

বিশিষ্ট সুধ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অক্ষম হইলেও উহার যে কিরণ, তৃপুষ্ঠে 

পদ্ষিব্যা্ধ হন্মা পণ্ডিত হয় ডাহা দশন করিবার ক্ষমতা অবশ্যই আছে । 
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রি উঃ 
ধর্্মপথসম্পর্কিত চিন্তার চতুর্থ ময়দান_(টী:**) আল্লার স্যষ্ট 

জগৎ ও তদন্তর্গত বিষ্মরকর ব্যাপার । পাঠক! জানিয়া রাখ এ বিশজগতে 

যাহ! কিছু তৎসমস্তই তাহার ই শিল পদার্থ। বিশ্ব আলা, শি ০৯ 

জগতের সমস্ত পদার্থ এমন কি অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ পদার্থ খেত খালা 

হইতে অতি প্রকাণ্ড বিম্ময়কর পদার্থ সকলেই আল্লার নট সুজ্টশ 
প্রশংসা! করিতেছে । আকাশ ও পাতাল তদচর্গত গ্রত্যেক 

বালুকা-কণ! আপন আপন ভাষায় শ্বায় শজন কর্তার প্রশংসা ও 

পবিরতার স্তুতি পাঠ করিতেছে_তীহার অপ্রতিহত পূর্ণ শক্তি, ও অনস্ত 

জ্ঞানের বর্ণনা করিতেছে । জগতের যে দিকে দৃষ্টি করিবে সমস্তই আশ্চর্য্য 

বিস্ময়কর বলিয়া বুঝিতে পারিবে । এ সকল বিদ্বয়কর পদাণ এত অসীম 

যে তৎসমুদয়ের বিস্তৃত বর্ণনা কর! যাইতে পারে না । এমন কি, যদি পৃথিবীর 

সমস্ত জলাশয় ও সমুদ্রের জল, লিখিবার কালী হইত এবং সমস্ত বৃক্ষ গুণ্মাি 

উদ্ভিদ, কলম হইত এবং সমস্ত প্রাণী, লিখক হইত এবং বহু শতাঙ্জি 
ধরিয়া লিখিত, তথাপি আল্লার ্্ট পদার্গ হইতে প্রকাশিত ঠাহার জ্ঞান, 
কৌশল ও ক্ষমতাদির প্রকৃত অবস্থা অতি সামান্যই লিখিতে পারিত। এই 
অর্থে আল্লা বলিতেছেন_- 
ধ্ ৩ ও ল:6৪৮ 6৮ গরি পি ঠ8 পানি শপ পি 80৪ ॥. 4 

১৪০৯) 52) ২০৮ 1১1০ )হা| ৬৮ 91 ৮১ 
াঞি ৮৩ রি 22৩ ০ তা ৪৯ ০৮ পাঠ ৩ টা 

৩০ ১1 9 ২5 ০৮ ১৪৭7 ০ ৮4৬ ১-০-৯| 

পি 

91) ৩৮০০ ২7৮১৬ 
পে 

“ছে মোহাম্মদ! এই কথা বল যে- রি সমস্ত সমুদ্ব-জল লিখিবার কালী 

হইত তবে আমার প্রভুর অবস্থা বর্ণনা করিয়া শেষ করিবার পূর্বেই সমস্ত 

সমুদ্র-জল ফুরাইয়। যাইত, এবং যদি সমস্ত সমৃদ্র-জল পরিমিত আরও কালী 
আনা হইত তাহাও ফুরাইরা যাইত” (১৬ পারা। সরা কহফ। ১২ রোক্) 

১১১ 0০ 

টীক1--৪**। মূলগ্রন্থে চিন্তভূমির প্রত্যেক [ভাগের পৃথক পৃপক বিশদ বন? 

ফরিতে যাউয়। এ স্থলে কেবল আল্লার কোৌশলমর কার্ধা পদ্ধাত ও সৃষ্ট পদার্থ লই 
সর্বসাধারণ সকলেই কিরূপে চিন্তা করিতে পারে কেব্ল তাহাই বিশেষ স্বাবে দেখা. 

ইবার মানসে স্বতন্ত্র ভাবে “চিন্তার তৃতীয় ময়দান' বলিয়া |ল'খত আছে। চিন্তাভূমির 

চান্বিটী বিভাগের দহিত পূর্বাপর শৃঙ্খল! রক্ষার জন্য উহাকে এখানে তৃভীয় মধুধান 
না বলিয়া “চতুর্থ ময়দান" বলয়! লিখিত কইল। 

৫৫ 
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পাঠক ! এই কথা প্রথষে বুঝিয়া লও যে সঈ পদার্গ মোটামুটি ছই প্রকার । 
তন্মধ্যে এক প্রকার পদাপ্পেব সংবাঁদ জামরা আদৌ পাইতে 

পারি নাউ: ন্ততরাং ততসমুদয়েব চিন্ত। 'আমর| কি প্রকারে 

করিতে পারি ? এই জন্য সৃষ্টি কা! আাললাও নলিয়াছেন-- 
টি নি শু পা ৩5 পা ও টিত০ি পা তো নি টপ ৮1 ৯০ 

১ ০ 1$1$ ০71 (৯৯ ৬ 5০১ ৩) তশ 

ভাত্াাত লট পদাথ 

হজ 15৭1 অসস্ঠ? 

পাঠ ০টি লা শত টি শি £ টিন ৪ ্রট 99৮ ০ 

০ ৮০১৯% ১ ০০ 9 ৫৮৯ (০ 3 (০১ 

“তাহার পবিুতা ভি হউক) যিনি সমস্ত পদার্ জোড়া জোড়া কজন 

করিয়াছেন । যাহা পথিবী উদ্গত করে এবং যাভা তাহাদের জীবনের মপা 

হইতে উৎপন্ন হর এবং মে পদার্থ তাহারা জানে না ( তাহাও ভোচঢা জোড়! 

স্বজন করিয়াছেন )1 (২৩ পাবা । ক্র] ইয়াছছীন। ৩ রোকু)। 

আনার ষে সকল পদার্ণেব সংবাদ মামবা পাইতে পাবি তাহা ছুই 

প্রকার । তাহার 'এক প্রকার মআনরা চক্ষু কর্ণ প্রক্ততি উন্রিণের সাহাযো 

জ্ঞান এদুশা সথষ্ট: দেখিতে পাই না, যথা__মারশ., কুবগা, ফেবেশ ভা, 

পদার্থ আলোচন। দেব দৈতা, জেনপবী ইত্যাদি । 'এইরূগ আদুশা পদার্থ 

নিত লইয়। চিন্ত| করিবার ধবণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লেখা নিভান্গই 

কঠিন কাধা । যে সমস্ত পদার্থ আমরা চক্ষ প্রনৃতি ইন্দ্রিয় সাহায্যে দেখিতে 

পাই তংসমুদয় লইয়। কি প্রকারে চিন্তা করিতে হর তাহারই পদ্থ। দেখাইয়। 

আমরা নিরম্ত হইব। 

সপ্ত শ্রেণীর দৃশামণন পদার্থ আল্লার অলীম গুণাবলীর অন্যতম 
নিদর্শন বিশেষ_দশামান পদার্থ যথা, গগন, চন্দ্র, কধ্য গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী 

এবং পথিবীস্ক পদার্থ যেমন পাহাড়, পর্বত, অরণ্য, মরুভূমি, 

দ্বশামান শ্দার্থ সমুদ্র নদ নদী, এবং ভূগ্স্ত খনিজ পদার্থ, মণি মাণিকাদি 
অবলম্বনে মালার 
লন্বদ্ধে চিন্তা এবং ত্ৃতলস্থ নানা জাতীর উদ্ভিদ লতা এবং জলচর 

স্থলচর খেচর ইতর জীন জন্তু হইতে বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল মানব 

পর্য্যস্ত সমস্ত পদার্থ চিন্তার বিষয় । মানব সর্বাপেক্গ! আম্চধ্যজনক ও বিশ্ময়কর 

পদার্থ । এতদ্নাতীত ভূতল ও গগন মগ্লের মধাবনী মেঘ বৃষ্টি, শিলা. 
মেঘগঞ্জন বিছ্যত, বজপাত, জলধন্থ, এবং বাযুপ্রবাহ যাঁহ। কিছু মাক শের 

মধ্যে পরিঝক্তিত হইতেছে ইহাঁ9 চিন্তার বিষ । এইরূপ সমস্ত বিম্মণকব 

৫৩ প্দার্থ 
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টি 
পদার্থ আল্লার স্ষ্ট। এইরূপ পদার্থের মধ্যে কতকগুলি লইয়া কিরূণে চিন্তা 
করিতে হয় তাহার একটী সংক্ষিপ্ত নমুনা দেওয়া হইতেছে । এই সমস্ত 

পদার্থই আল্লার নিদর্শন, তিনি এই নিদর্শন ও চিহ্ বাইয়া তোমাদিগকে 

চিন্তা করিতে না করিয়াছেন_- 
৪ নি ০ ও রত ৪ পে ৮ ঞ 

| ঞ 

০১5 ৮৯৭ ৬ 4| ৬৩ ৬৪৮ 
পনি এ নট পাচ্ছি ৪ ০টি পা পার লতি টি 

০ ৬১-৯০-142০ ১ 9 ৮1০ ১১৬৫ 

“গগন মধাস্থ ও ভূতলস্থ নিদর্শন সমূহের বহুতর নিদর্শন তাহাদের (তক্ষুয়) 

উপর দিয়া চলিয়৷! যাইতেছে অথচ তাহারা তত্প্রতি উদাসীন । (১৩ পার! 

হুর] ইযুছোফ.। ১২ যোকু।) তিনি পুনরায় বলিয়াছেন-- 
ছি ডি তে 116৮ লিড পারা নি তি পিজি ৪৮ পাত 

ক, ৪ $ পাত পা ৩ 

& গন ৬০ 4 (৯: ০ 9 

“তাহারা কি গগন মগ্ডুল ও ভূতলের রাজ্য সমূহের মধ্যে এবং আল্লা যাহ! 

স্যট্টি করিয়াছেন তৎসমুদয়ের মধ দৃষ্টিপাত করিতেছে না?” (৯ পারা। 

সরা এরাফ.। ২৩ রোকৃু।) তিনি পুনরায় নি 

৯০2 ৩ 71 ৬ & ডি 

১৪ ০৩১১] এ ৮১৮৯ ৩7০ ডঠ ০1 

& ১155 এ ১১ ০০৪১ 051 9 0৯ 

নিশ্চই গগন ও ভূতলের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবা রজনীর পরিবর্তনের মধ্যে 

বুদ্ধিমান লোকের জন্য বহু নিদর্শন আছে |” (৪ পারা। শুরা আল এমরান। 

২০ রোকৃ 1) যাশাহউক, এইরূপ আরও বহু নিদর্শন আছে। সেই সকল 

অবলম্বনে চিন্তা করা কর্তব্য । 

আল্লার অসীম গুণাবলীর প্রথম নিদর্শন-_যাহা তোমার 
নিকটবর্তী তাহা বাস্তবিক তুমি নিজেই । বিশ্ব জগতের মধ্যে তোমা অপেক্ষা 
অধিক আশ্চর্যজনক বিশ্ময়কর পদার্থ আর কিছুই নাই। অথচ তুমি নিজের 
পরিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞ রহিয়্াছ। স্বয়ং আল্লা বলিতেছেন 

৮ ৫৭ 
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টি 
পা লিট টিপি পরপর লি শিট টি চিত পা তিন, পিতা পাতে 

শির 93| ৭2 9 ্* 1৮---শখি ১| 

“তাহারা কি দেখিতেছে না যে আমি মৃতবৎ পতিত ভূমিকে জল পান 

করাইতেছি, সেই জল দ্বারা মাটী হইতে শস্য উৎপক্ন করিতেছি সেই শস্য 

তাহার! নিজে এবং তাহাদের গৃহপালিত পশ্ড আহার করে; ইহা কি 

তাহার! দেখিতেছে না?” (২১ পারা । শুরা ছেজদা। ৩ রোকৃ) ইহার 
তাবার্থ এই যে-_হে মানব! তোমরা! আল্লার কার্য লইয়া চিন্তা কর__ 
তাঁহা হইতে আল্লার ক্ষমতা ও প্রতাপ তোমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। 

প্রিয় পাঠক 1 তুমি প্রথমে নিজের আদিম অবস্থার বিষয় চিত্তা কর- 

তুমি কোথা হইতে আসিলে? আল্লা তোমাকে এক বিন্দু জল হইতে প্রাস্বত 
করিয়াছেন। সেই জল সর্ধ প্রথমে পিতার পষ্ঠে ও 

ইনি মাতার বক্ষে তোমার জন্মের বীজ শ্বরূপ রঙ্গিত ছিল। 
তাহার পর পিতা মাতার উপর কাম তাবকে উন্লেজন৷ 

করিতে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। রমশীর জরায়ুফে (বাচ্চাদানীকে ) 

ক্ষেত্র শ্বব্প এবং পুরুষের পৃষ্টস্কিত জলকে বীজ সদৃশ করা হইয়াছে। 

নরনারীর মনে ফাম ভাব, উত্তেজনা ও পীড়ন করিতে লাগিলে পুরুষের 

পৃষ্ঠ ও রমণীর বক্ষ হইতে শুক্র ্থলিত হইয়া জরায়ু ক্ষেত্রে গিয়া নিপতিত 
হয়; তখন উত্তয় শুক্র মিলিত হইরা1 42 ) নোৎফা নামে কথিত হয়। 

উহার সঙ্গে রমশীত্র খাতু-রক্ত-বিন মিলিত হইয়া রক্তাকারে জমিয়া গেলে 
4212 আল্কা নাম প্রাপ্ত হয়। পরে এ জমাট রক্ত কিছু দিন মধ্যে 

মাংস পিখ্ডের আকার ধারণ পূর্বক ৫৯2৩ মোজগা নামে অভিহিত হয়। 
পরে তন্মধ্যে জীবন স্থাপিত হ্য়। এখন দেখ, এক বিন্দু শুভ্র জল অন্য 

এক বিন্দু লোহিত জলের মিশ্রণ হইতে তোমার জন্য কত বিভিন্ন পদার্থ, 
যথা-_মাংস, চক্র, রগ, শিরা, আাহু অস্থি প্রস্তুত হইয়াছে । পরে এ সমস্ত 

দ্বারা তোমার দেহ, ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকার ও ডৌল গঠিত হইয়াছে । 

মন্তকটী গোলাকার হইয়াছে, হস্ত পদ লম্বা লম্বা করিয়া! বানান গিরাছে। 

হস্ত পদের প্রান্ত ভাগে পাচ পাঁচটা অশ্তুলী স্থাপিত হইয়াছে । এইরূপ 

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখম গুল. জিহ্বা প্রভৃতি অঙ্গগুলি দেহের বহির্ভাগে 
সাজান হইয়াছে; এবং দেহের অন্যন্তর ভাগে উদর, প্কস্থলী, স্বৎপিণ্, 

৫৮ 
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টি 
রক্তাধার, ফুসফুস, প্রীহা, যকৃত, বাচ্চাদানী, যুত্রকোষ ও নশাড়ীভু্ড়ী হজন 

করা হইয়াছে । প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকার ও গঠন বিভিন্ন প্রকার, 

গুণ ও উপযোগিতা পৃথক পথক্ এবং আয়তনও তিন্ধ মত। তাহার পর «রী 

সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে নানা বিভাগে বিতক্ত করা হইয়াছে । অঙ্গুলীর 

মধ অধিকাংশকে তিন তিন “পোরে' ভাগ করিয়াছেন, আর কয়েকটা বড় 

অঙ্গুলীকে ছই “পারে” জোড় দিয়া রাখিয়াছেন। মাংস, ত্বক, রগ, শিরা, 
স্নামু, ও অস্থি যোগে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাজাইয়াছেন। 

দেখ, তোমান্র চক্ষু গোলক, পরিমাণ ও আয়তনে একটা শ্তপারী 

অপেক্ষা বৃহৎ নহে, তথাপি ভাহাকে ৭ সাতটা পৃথক 

ভাগে জোড় দিয়া সাজাইয়া রাখিরাছেন । (টীঃ৪০5) 
প্রত্যেক বিভাগের কার্ধ্য ও উপবোঁগিতা পুথক পৃথক । উহাদের মধ্যে 

যর্দি এক ভাগের কিছু মার ক্ষতি হয় তবে পৃথিবীর কোন পদার্থই তোমার 

চক্ষে দেখ! যাইবে না। যা! হউক কেবল চক্ষুর বিত্ময়কর অবস্থা ও 

আঁশ্ধাজনক কার্য বর্ণনা করিতে গেলে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিতে হয়। 

যাহাহউক, শিজের অস্থি খণ্ডের প্রতিও মনোযোগ সহকারে চিন্তা করিয়া 

দেখ, উহ! নিতান্ত কঠিন পদার্থ হইলেও নিশন্মল তরল 

জল হইতে বানান হঈকমাঞছে | উঞ্ছাক্স প্রত্যেক জোড় ও 

ট্রকরার আকার, পঠন ও পরিমাণ বিতিষ্ন ধরণের__ কোন অস্থিথ্ড গোলাকার, 

চক্ষু গোলক 

- অঙ্চি 

চীক। -8*১। দপন পুত্ত;ক গ্রথষ জনুঠানে বলে! ১$%ছে যে দশসগী পরদা থ। 

সর সাঞ্াহরা চক্ষু নিশ্সিত, এপানে বল হইতেছে লাতটী তাংশ বা আক্ষল্ট, তাএক। 

গ্রভৃতি জোড় দিয়া চক্ষু-গোপক নির্টিঠ। আধুনিক &55:600)/ ব| "শরীর স্থান 
বিদ্যার গ্রন্থে লেখ! ঘা লাঙচী প্রধান খআংপোে উদ্গু [বিভক্ক। বথা--১। চক্ষু গোলক 

২।ত্রে ৩।চল্ুপরন ৪ | পপ্য €৫। প্লোন্ম* আবগুণ বা কনজা'টিতা ও। কারুপকিওল! 

ল।বিম।লিনল ৭। লাক্রমাল বাখ্শ্রুত্রাণী যস্তদি। চক্ষু মণি কোনও পদার্থ নহে ভ। 

শৃণাস্থান। চক্গু-গ।লক্ট শ্রে্ঠাংশ। হচ! (নয়লিখিত পাতটী অংশে বিভক্ত । যথা 
], ১০1৩:০০৩ (শুত মণ্ডল )  £&. 90977866385 01007010 8. 8৩108 5৭ ০11101 

1090৮, 6. [71 7. 17502111176 10105 (জঙলায় পঙগার্য দ্) । চু গোলকফের যখ্যে 

প্রধানগ: অশ্ষিপট বা এেটিনাততিহই শিরলাখঠ দপটী ভর দ্বেখা ঘাঁদ। যথা]. 170- 
(627)0] 1101701051006101905506, 9, 185৩7 01 2675৩ 20753- 35108081090 

12৮০: 4. [10067 101)1004181 165৩7 8০ 17162000169 1476 8. 0057 ৪৪016" 

০127 1067 7, 086510001৩2 1250 8, 12665015051 1110010510810061101)10ো0শ, 

9. ]1800)0013 0100)1)7-8116 10, 21515101001 1256 ই বাঙীত 1721)16 011508- 

115 লন্বতাবে প্রথম ভ্তর হইতে পশ্টাৎপতাঁ শষ আয় গবান্থ লকপ শ2েএ মধ] খ।(কণ। 
পুছের ভত্তের পটার কার! কঝ। 

€০ 
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টে 
কোনটী লম্বা, কোনখানী চৌড়া, কোনটী শুন্যগর্ত, কোনটা নিরেট কিন্ত 

সমস্ত অস্থিখণ্ড পরস্পর সংযুক্ত করিয়া রাখা হুইয়াছে এবং প্রত্যেকের পরিমাণ, 

আকার ও গঠনের মধ্যে পৃথক পৃথক কৌশল আছে এমন কি বনু কৌশল 

ও উদ্দেশ্য নিহিত আছে । অস্থিগুলিকে তোমার দেহ-গৃহের স্তম্ত ব৷ 

খুণ্টী স্বরূপ গ্রস্ত করিরা তছুপরি অন্যান্য অঙ্গ প্রতাঙ্গের 'বুনিয়াদ" স্থাপন 

করা হইয়াছে । অস্থিগুলি যদি থগ্তত না করিয়া ও পরম্পর জোড না 

লাগাইয়া এক টানা তাবে গোট। প্রস্তুত করা হুইত, তবে পিঠ ঝুঁকাইতে 

ও মন্তক নত করিতে পার! যাইত না। আবার যদি সেইগুলি খণ্ডিত হইত 

অথচ পরম্পর জোড় লাগান ন|। হইত তবে পিঠ সোজা করিয়া পারের 

উপর ভর পিয়া দীড়ান যাইত না। এই উভয় অস্থুবিধা পরিহার জন্য 

এক খণ্ড অস্থির সঙ্গে অন্য এক খণ্ডের জোড় দেওরা হইয়াছে । খঞ্- 

গুলির এক প্রান্তে ৪ চারিটা গোল বর্ত,লারুতি ঈাঁত এবং অন্য প্রান্তে সেই 

দীত “চুবিয়া” বসিতে পারে এমন ৪ চারিটী গর্ভকৃতি থশাজ কাটা হইগাছে। 
এক খণ্ডের প্রান্তস্থিত বর্ত,ল অন্য খণ্ডের প্রাস্তস্থিত গত্তাকৃতি খা'জের 

মধ্যে বেশ “চুবিয়া” বসে। হেলাইলে বা নত করিলে এ অস্থিখণ্ডের এক- 
প্রান্ত, কনুই প্রানের ন্যার কিঞ্চিৎ বাহির হইয়1 পড়ে । যাখ] হউক, শ্মামু- 

গতর, মাংস-পেশী” রগ ও শির! দ্বারা সেই খণ্ডের জোড়, দৃ়ভাবে জুড়িয়া 

রাখ! হইয়াছে, তজ্জন্য একেবারে স্থানচ্যুত হয় না। 

এইরূপ তোমার মন্তকের করোটা ৫৭ পঞ্চানন অস্থি খণ্ডের সংযোগে 

নিন্মিত হইয়াছে । (টীঃ ৪*২) এ সকল জোড় সুক্ষ 

সেলাই দ্বারা টাকা আছে । এইন্প জোড থাকাতে 

করোটীর এক ভাগে কোন ছুঃখ যুক্ত হইলে তাহ! অন্য তাগে প্রবেশ করিতে 

পারে না__তজ্জন্য অন্য অংশ সকল নিরাপদ থাকে । 

বাারররারারারারারারাঃাররাররারারাররইররারারররারারররাটাররারররহাররররররর এর
র 

টীকা--৪*২ । আধুনিক শরীর স্বন [পদাার গ্রন্থে দেপ। যার যে, মোট সাতানটী 

সংযোগ শ্রয়।পী বিভিন্ন আশ্থ ক্রমে ক্রম জুড়ি মানব মন্তকের কোটী গঠি৬ ওইয়াছে 

ভল্মদো ছুত্রিশটা অন্তি খণ্ড জুড়ি মাস্তকাধগ প্রবং একুশটা জিরা মুখ মণল তয়ারী 
হষঈটগছে। এক ভিলাবে দেখা যার উপরের চোয়ালের দুই পাশ্বেস সংযোগ-শ্রয়াসী 

অস্থি, চারিটী কিদাবে আটটা ধরা হইরাছে। সংযোগ লয়াশী চারি চারিটী অন্তি 

জুড়ি! উপরের চোয়।ল তৈয়ারী হর কি না! তৎসন্থন্বে সুম্পষ্ট নিদ্ধারণ করা স্ঠিন 

এবং এ [ব্যয়ে বিদাযানগণেরও অতভেদ আছে। অনামত অনুলারে ইঞগার সংখা। চারিটা 

না খারক্স। তিনটি হিদাবে ধরলে করে(টিও মেট লংহোগ প্ররাদী আম্ব থণ্ডের দংখ)। 

€0050067 ০1 05819 3178 ০500655 01 0170 00055 ) পঞকালটি হইয়া থাকে। 

ত্ড৩ 

স্পমন্তক 
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৩ 
দস্ত পাঁতির ব্যবস্থা মনোষোগ দিয়া দেখ। কতকগুলি দাতের মাগ! 

বেশ চৌড়া, তাহার উপর খাদ্য দ্রব্য রাখিখা চিবান 
যাগ। আর কতকগুলি দাতের মাথ! ছুরার ধারের 

ন্যায় পাতলা । সম্মখের দস্তের সাহায্যে খাদ্য দ্রব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড কথন 

করতঃ পার্খস্থ প্রশস্ত-মস্তক দত্তের উপর চর্বনের জন্য স্থাপন করা হয়। ইহা! 
দেখিলে মনে হয় বেন খাদ্য দ্রব্য পিশিবার জন্য জাতার উপর দেওয়া, হইতেছে । 

তোমাদের গ্রীবা, ৭ সাত থণ্ড অস্থি সহযোগে নির্মাণ কর! হইয়াছে । 
এবং তৎসমুদয় শিরা ধমনী ও স্সামু-স্থধধে জড়াইয়া মজবুত 

করিয়া! রাখ! হইয়াছে। গ্রীবার উপরিভাগে মস্তক স্থাপন 

করা হইয়াছে । তোমার মেরুদপু ব! পষ্ঠান্থি, ৯৪ খণ্ড অস্থি টুক্ধরার জোড়ে 
নিশ্মাণ করা হইরাছে এবং তাহার উপর অংশে গ্রীবা রঙ্গিত হইয়াছে । 
(টা: ৪*৩) তাহার পর দেখ, পঞ্তরাস্থি বা বক্ষাবরণের শলাকাগ্চলি কেমন 
কৌশলে মেরুদগ্ডের সহিত যোগ করিয়৷ দেওয়া হইয়াছে । 

এইরূপ আরও বন্ধ অস্থি দয়ামর নির্খ্াণ করিয়। নিশষ কৌশলের 
সহিত সাজাইনা রাখিয়াছেন ' প্রত্যেক আন্থিথগ্ডের উপবোগিতা বন! 
বনু বিস্তুত। ফল কথা, তোমার শরীরমধ্যে ২৪৭ দুই নার 
শত সাতিচল্লিশ থণ্ড অস্থি আলা নিষ্দাণ করিগাছেন |. সঙ্গ অসি 
( টীঃ ৪০৪ ) প্রত্যেক অস্থি টুকরা হইতে বভ উদ্দেশ্য 
ও কাধ্য সুকৌশলে সাধিত হইতেছে । অস্থিগুলি গোটা না করিয়! খপ্ড 
খণ্ড করার উদ্দেশ্য এই যে তোমার কাধ্যাবলী সহজে নির্বাহ পাবে / 

টি+1--৮*৩ 1 আধুনিক এরীগ ঠখবিদগপরও মতে মেরুদওর দুই এঅংশ-- প্রকৃত এবং অঞকৃত । গকৃত মেকদ1গর উদ্জীংশে ১1টি শীনন্তি 067৮107] ৬7110977) লইয়া ফাট, 
চব্বিশটি পৃঠাগ্থ আছে। গ্রীবাস্থর দপব পথমটিগ নাম ৪189 ও তৎপরধন্তীএ নাম 82078, 

টীক-৮৪০৪ | ইরালমাস চইউললন সাঞেবের এএ।টমি "স্ব সময মানব দেতের 
পৃণক পৃথক আশ্বর বিবরণ নিয়পিখিঠকপ দেওয়। আছে--মাপ| ৮ কর্ণাবহর ৬ মুখ. 
মণ্ডল ১৪ দণ্ত ৩২ মেরুদ ' লকৃত ২৭ অতকু১১) ০৬ 'ভীতান্তি ক৬ রা ম্পন্সা 
৬৪ পদ সম্পঞ্ষীয় ৬৭ দিলামাঘন্ড অস্থি ৮ মোট ছুই শঙ্ জযচাল্লএটি এখনে অধ্কুত, মেরুদণ্ড বলিয়া ঘে ছুট অন্মিব হিদার আছে তাডার একটির নাম 98০৫170 কা51রও 
১০:৪৪ অগ্ধি প্রা ত্রিশ বদর পর্ণান্ত ঢুইটি পৃথক আশে বিভক্ত খা'ক__সার জুড়িঘ) যাকঃ। সেরুদণ্ডের সর্বব নিম্নাংশে কাহা৭৪ আবার জিবি একটি বন্দি দেখা, যা্। ৬” বা জদুত্ধী নয়ণে কাঙারও অপগ্রকৃত মেরুমণ্ডের ছুই অংশষ্ট জুড়ির। পক, 
১ম] গড । কাঁতারও আনার গঠ্ররাস্্ি একটি জ্ঠারক্ক পাওয়। বাগ। এই সব 
করণে হানব ছ্েছের সমগ্র অস্থিখও্ড ২৪৭ বলিচ। ধর] ব্ম।ন যুগের হিসাবেও অসঙ্গত হে। 

৬১ 

-দদ্ত 

স্পগ্রীব! ও খেরুদও 



তটিজ্ভঞাগ; স্পশর্ষশ্শি ১৬০৬ | সপ্তম পরিচ্ছেদ 

গজ 
যাছা! হউক এই সমন্তট, এক বিন্দু দ্বণিত জল হইতে শ্ছজন কর! হইয়াছে । 
দেহস্থ এ অস্থি গুলির মধ্যে একখানির অভাব হইলে কোন কর্ম করিতে 
পারিতে না। ভ্ৰাবার এক খণ্ড অধিক হইলে তুমি কষ্টে পড়িতে । 

যাহা ছউক, তোমার অস্থিথণ্ড ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট ও অচল না 
হইয়া বঞ্চলনশীল হওয়া তোমার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক । তঙ্জন্য তোমার 

আবে দিও 'স্থি বা অন্য অঙ্গ প্রতাজের জোড়ে ৫২৭ পাঁচশত 

সফিত লংবুদ্ঞ সাহাইশ খানি 4.১ আজালা স্থাপন করা হইগাছে । 

সঙ্গ খ্রযাংলপ্দ (টী;**৭) গ্রত্যেক 'আজলা”র গঠন মৎস্যাকৃতি_ 

মধ্যভাগ চৌড়া ও স্ফীত, প্রাঞ্থের দিকে ক্রমশঃ পাতলা ও অপ্রশস্ত | উহাদের 

আয়তন ও গঠন নানা গ্রকার--কঙকগ্াঁল শ্দ্র ও কতকগুলি বুহৎ। 

সমস্ত "“আজাল।” সুত্রময়্ মাংস খণ্ড। (টীঃ ৪০৬) তৎসম স্থাযু-স্থত্র ও 

পর্দা ছারা প্রত্যেক জোড়ে ও অঙ্গে মজবুৎ তাবে জড়িত ও 'আবদ্ধ 

হইয়। আছে। পবুদ্দী যেন উহাদের চাদর। উহাদের মধ্যে ২৪ চব্বিশ 

খান আজলা কেবল চক্ষু-গোলকের আশে পাশে স্থাপিত আছে । (টীঃ **৭) 

টীক1- 9.৫ 1 মানব দেকেক আস্কির সহি কতকওলি পেশী সংযুক্ত গার কতক *্পৌ 
লংঘুত্ত ঘছে। আস্থর লগ্ি্ড সংঘুক্ত ল পেশীতলি (সছাহজা ) পর্যযাযভুক্ত এহং 

ইছাপেরই অংথা। ইঙজায লার্েবে ৫২৭্টী লিখিয়াছেন বলি মনে ভয়। আধু!শঞ্ক 

“শরীর স্থান” বিদ্বার গ্রন্থে আছর সাফ সংঘু্ত মাংসগেশীগুলির সংখা শিল্প শাখতকপ 
প1ওক। যাত্স__কর্ণনও স্তক্ষ ৮৫ গ্রীবাছেশ ৭৪ +5দেশ ৫৪ বঙ্ঈতদেশ ৬৪ উদর ১৬ উদর 

নিজ্াংশ স্বেশ ১৭ ছত্ড লঞ্পকান্ত ১০৬ পহ্থদম্পর্চীয় ১১৬ মোট পচশত সাঙাইস। এহ 
ছিল্বৰ ধরিতে যাথ। ও লর্াটের একটী চেশী, নাপিকা সম্পন্দী্ন একটী পেশী, মুখ 

দংক্রাত্ত একটি পেশী, উদর লব্বন্ধীঙ্জ দুইটী পেশী, এবং উদ শিম্দেশ লম্পঞ্চাব চাপ্টী 
পেশীকফে একক শ্রেণীর পেশী ধর! হইয়ছে। আ্ববাশষ্ গেশীগুলি শরীরের উভয় পা্থে 

অধ্ন্থিঙ বালব ভ্বোড়া জোড়। গণনা করা হ₹ইয়ার্ডে। পেশীগ?লর অবস্থিগ্ডি ও গঠন 

বিশিষ্ার তাউগজ্]ানুসারে ইহাদের মোট মা নিষ্ধারণে 'দা।!নগণের আধো সাযান্য 

জতঙেদ পালক্ষিভ ওই পাগে। কেনন।, আন্বণণ্ডগুলিৰ গপন্পর পাথকা যেঝপ সুমা, 
পেশীগুলি স্তরে তরে হিলি বলিগা ইকানদের পাথকা অনেকস্থলে তদ্রপ স্থম্পষ্ট নকে। 

টীকা--8*৬। 'আজাল।' শব্দটা ''শরী০স্বন” (বিদ]ার কথা1। উহাকে বাংরাযু 

'আাংশ পেশী ও ইংহাশ্রীত্ে 745016 (মালল) বনে। উহা ছুই ছোড়ে মধো, ছু 

বিভাগের এধ্যে, খুলল আনে এষন কি শন্ীঞের সপ্বত্র নান! আকারে আছে। সনের 

প্রকৃতি 'ভাদ উ্ার আকার গঠন ও উপাদানের পার্থক্য ঘটে । কলকবজাঁর যমন 

চার্ব মাথাইয়। নিজে হয় জোড়ে এবং শুত্রমর় পেশীর মধে)ও তদরূপ চার্ণব পিন 

আবস্য্ হজ । লিকিত চর্টিধ অধিক পরিমাণে পেশীর মধ্যে বাঁধিয়া] গেলে শরীর মোট। ছয়। 

টীকা--৪০৭। আধুশিক 'শয়ীরষ্ান”' বিহার গ্যন্থে দেখা যায যে, উদ্ছয় চক্ষু ও 

কৎপাখখতীব কর জাদি সঞ্চালপ করেতে, শ্ষে কোটরের বহিঃপ্রাত্তে ৬, চক্ষুর অতাস্তুর 

৮ 



সঙ্ভাব চিন্তন ] ১৬০৭ প্শশ্িজতাঞ্দ পুত হজ 

গ 
উদ্দেশ্য এই যে উচাদের সাহায্যে চক্ষু-গোঁলক, পাতা। ও ভ্রু ইতস্ততঃ সঞ্চা- 

লিভ হইতে পারে। অন্যান্যগুলির সন্ধে এইরূপ বিবেচনা করিয়া 

ুঝ্ন। পেশী সমুহের উপযোগিতা ও কাধ্য প্রণালীর বিবরণও বহু বিস্ৃত। 
অতঃপর দেখ- তোমাদের দেহ মধ্যে ও তিনটা “হাওজ স্থাপিত আছে। 

তথ হুইডে নালী প্রণালী বাহির করিয়া সমস্ত শরীরে টির 
বিশ্বত ও পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখা! হইরাছে। প্রথম শক্ত সত্তিক, 

হা ওগ”__মন্তিক্ষ। উহ হইতে ন্সাঘুস্ত্রগ্ুলি নালী প্রণালীর রভা খাঞ্ঞগেল 
ন্যায় বাহির হইর। সমস্ত দেছে জালের ন্যাক্ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে । 
স্পর্শ শক্তি ও নডন চড়নের ইচ্ছা, মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়া এ জারু- 
পথে দেহময় প্রবাহিত হয়। মন্ডিক্ধের “হাওজ" হইতে আর এক গান! মোটা 

স্বাযু-স্ছন্র নদীর ন্যায় বাহির হইম। মেরুদণ্ডের মধ্য দি প্রবাহিত আছে, 

এবং মেকদণ্ডের প্রত্যেক জোড় হইতে তাহার শাখ প্রশাখ। বাহির হইয়| 

দেহমর ব্যাপিয়া শ্মাছে। এরূপ বিধানের উদ্দেশ্য এই যে কোন অঙ্গের 
শাধুজাল মন্তিক্ধ হইতে দূরে না পড়ে। মগজ হইতে দুরে পড়িলে স্ত্ায়ু 

স্ত্রগ্ুলি শুদ্ধ ভইগ়া নষ্ট হইতে পারে । দ্বিতীয় “হাঁওজ'__রক্তাধার | এ 
স্কান হইতে রগ ও ধমনী সকল বাহির কইরা শরীরের সমন্ড অঙ্গ গ্রাতাঙ্গে 
পবিব্াপ্ত ভই়া পড়িয়াছে। এবং ভৎসঘুর্দরের ভিতর দিয়া শরীর-পোষক 

বক্ত, শরীরের সন্দত্র গ্রবাহিত ভইতেছে | তৃতীর হাওজ'-_-দেল,। ই 
হইতে বনু রগ ও শিরা বাতিল হইণ| সমস্ত শরীর পবিব্যাপ্র তইয] রহিম্না্ছে | এবং 

জীবনী-শক্তি, “দেল” হুইতে বাহির হইয়া সেই পথে সর্দ্বাঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে । 
যাহা হউক, পাঠক ! তুমি নিজের এক একটা ক্ষঙ্গ বা প্রত্যন্ধ লইর] 

চিন্তা কর সষ্টিকর্তী কেন, কি অভিপ্রায় উহা চ্ষ্টি করিয়াছেন | চক্ষু 

গোলকটী যেব্ূপ সৌন্দধ্য ও উপবোপ্িতার সভিত সপ 
অংশে নিম্মাণ করিয়াছেন তদপেক্ষা! উত্রুষ্ট ৮ইণাব চ্গার 
কোন ফন্তাবনা নাই। চক্ষুকে ধুলা! কুট। হইতে বঞ্চার জন্য পাতা, ঢাকনী 

স্বরূপ আল্লা স্থজন করিয়াছেন । সেই পাতার গ্রান্ত-ভাগে পক নামক 

১৪, লাঁপিকামুলে ১, জলাটে ১ এবং চক্ষুর বাঞ্চিৰ কোপর নিকটে হালিত চোর়ালের 
পেশী ৎ মোট চন্বিশটা মাংলপেশী সাঞাষা কণিকা াকে। লঙগাট ও মাপিকামূ-লর 

পেশী যেষদ চক্ষু প্লীবকে নিয়ন্মিত করে তেষনি টোরলের পেশী সঞ্চালিত হহলেছ 

চস নীচের পাতাও লঞ্চালিত হুয়। 

৬ 



_৫পীক্তাগ) স্পর্শহ্বঞ্ি ১৬০৮ [ নগ্তম পরিচ্ছে? 

ই 
'কতক্গুঙ্গি লোম অতি চমৎকার ব্যবস্থায় সাজাইয়! রাখিয়াছেন । পন্দগুলি 

সরল ও কুষ্ণবর্ণ করাতে, এক দিকে চচ্ষুর শোভা-সৌন্নধ্য বুদ্ধি পাইগাজে, 

অন্য পক্ষে দৃষ্টি শক্তির তেজ বুদ্ধি হইয়াছে । তদ্ভিন্ন সেই লোম গুল 

'চক্ষুর মধ্যে ধুল| কটা পড়িতে দেয় না । উদ্ধ হইতে ধুলা! কুটা পঠিতে 

গেলে এ লোমে আটকিয়া যাঁয়। নীচের পাতার উপর ধুশ! জমিলে উপ- 
রিস্থ লোম গুলি ঝাড়র ন্যাণ কাধা করিয়া তাহা মুছিয়া ফেলে । আবার 
পক্ষ লি কিছু ফাক ফাক করিনা সাজান হইগাচছে বলির] দশনেরও ব্যাঘাত 

হয় না| এ সনন্তই তীগার আশ্চর্য কৌশল ও শিলল নৈপুন্য। এতদগেঙ্গণ 

অত্যান্ট্ধয কারিগরী ও বিম্ময়কর হেকমং এই যে চক্ষুর পুত্বলী ১।৩ট 

অন্থরদানার তুল্য হইলেও অলীম 'আকাশ ও বিশাল ভূতলের প্রকাণ্ড ছবি 

ধারণ করিবার ক্ষমতা রাখে । এই যে প্রকাণ্ড মাকাশ এত উচ্চে ও এত 

দুরে অবস্থিত আছে, তথাপি চক্ষু খুলিবা মাত্র উহার বিশাল ছবি তোমার 
এই ক্ষুদ্র চক্ষু পুত্তলীর মধ্যে আসিয়া পড়ে। চাষ দর্শনের বিচিত্র ব্যবস্থ! 

ও দর্পণের মধ্যে দর্শনের আশ্চ্য অবস্থা এবং তৎসম্পকিত বাস্তব ও অবাস্তব 

আকৃতি দর্শনের কারণ বণনা করিতে গেলে প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিতে হয়। 

" অতঃপর কর্ণের সম্বন্ধে চিন্তা কর। উহার সঙ্গেও অনন্ত কৌশল 

বিজড়িত আছে। কর্ণের সম্বন্ধে দুই চারিটা সামানা বিষব চিশ্বা করিয়া দেখ, 

তাহার সলেও কেমন আশ্চধ্া জ্ঞানের বাবস্থা আছে। 

হ্টিকনা! কর্ণের দ্বারে এক প্রকার কট 'ও বিন্বাদ মযল! 

সদিত থাকিবার বাবস্থা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে সেই বিস্বাদ ময়লার 

গন্ধে কোন কীট, কণকুহরে প্রবেশ করিতে পারে ন। কানের ছিদ্র 

শামকের ন্যায় পেচাল করাতে শব সকল উহার মধ্যে প্রতিহত হইয়া গাঢ় 

ও বঞ্ষিত হয়। এবং উচ্চভাবে কর্ণকৃহরে প্রবেশ ক:র। উহা পেচাল 

করিবার অনা উদ্দেশাও আছে । যখন তোমর! নিদাঁ যাঁও, তখন পিপী- 

লিকা তোমার অজ্ঞাতসারে কর্ণ মধো প্রবেশ কবিতে লাগিলে তাহার পথ 

পেচাল হওয়াতে তাহাকে সদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া অভান্তরে প্রবেশ 
করিতে ভয় সুতরাং সময়ও অধিক লাগে, ইতিনধো তৃমি জাগিয়৷ উঠিতে 'ও প্রতি- 

বিধান করিতে অবসর পাইবে-_ এই উদ্দেশো ও কণের ছিদ্র পেচাল করা হুইগাছে। 
এইরপ স্থায়ী যুখ, নাক ইত্যাদি অঙ্গের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে গেলে 

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে পারে। যাহা হউক, উপরে অতি নংক্ষিপ্ত 

৬৪ ছাবে 

_কর্ণ 
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ঠা ই 
ভাবে যাহ! কিছু লিখা গেল তাহাতে তৌমরা চিন্তা করিবার পথ পাইষে 
এবং এই ধরণে প্রত্যেক অঙ্গ লইর! চিন্তা করিতে শিখিলে_ সেই অঙটা 

'আল্লাকি উদ্দেশ্যে দিয়াছেন, তাহার নির্মাণে তাহার কি পরিমাণ শিল্পচাতুর্ণা, 

প্রতাপ, দয়া, করুণা, আন ও ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাঁও ক্রমে ক্রমে 

তোমার সম্থুখে প্রকাশ হইতে থাকিবে । তোমার মন্তক হইতে পদতল 

পর্যন্ত প্রতোক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অসংখা আশ্চধ্য ও বিস্ময়কর ঘ্যাপার 

বিদামান আছে । 

দেছের আশন্যন্তরিক বাপারগুলি আরও আশ্চর্যজনক । 
মন্তিক্কের মস্তর্গত জ্ঞান-ভাগ্ডার ও অন্ভব শক্কি সর্বাপেক্ষা বিন্ময়কর ব্যাপার । 

বকাভান্তরস্থ রক্তাধার "5 নিঃখাস প্রশাস্র কারখান। 
গুকবিলগু জাল পৃষ্ে 

এবং উদরের মধ্যস্থ কাধ্যাবলী অসম্ভব চমৎকারজনক । ভিন 

হটিকর্ধা। উদর মধাস্থ পাকস্থলীকে দেগচাধ নায় করিয়া কয চিত্ত-+মাঁনব, 

ছেন। ল্লম্ম চুগ্নির উপর স্থাপিত দেগেব নায় পাকস্থলী চি হী টি 

নেজগ্রভাবে সর্ধদা “বলক* খাউতেছে | খাদ্য দ্রব্য 

উতাব মধ্ো পড়িবাণীত্র পরিপাক হইপা যাঁয়। সেই পবিপ্ক "মন রত্তাধায়ে 
গিয়া রক্তেব আকার ধারণ করে। তগা হইতে পিন্তকোষের মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত হইবার কালে উহাঁব অন্তর্টতি ফেণবৎ অংশ যাঁহাকে পিত্ত বলে 

তাহ! ছশকা হইয়া যাঁয়। আব রান্তের “গা? বা তলছশাট প্লীহা নান 

যন্ত্রে চুষিয়া ও ছাকিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। রক্তের গাদ ছশীকা না 

হইলে উহা রক্তের সঙ্গে প্রবাহিত হইদা মস্তিষ্কে গেলে বায়ুরোগ জন্মিতে 
পারে। রক্ষ মধাস্থ অতিরিক জলীষ "ভাগ যরুৎ নামক যন্ত্রে টানি লইয়। 

মুনাধারের দিকে প্রেবণ করে। এইরূপ শ্্বীলোকের বাচ্চাদানী ও সস্তানোৎ- 

পাদক যন্ত্রগুলিও বিশেষ বিস্ময়কর ব্যাপার । তাভাঁর পর শরীরের বহিভাগন্থ 

ইন্দ্রিয় এবং অন্ভান্তরস্থ যন্ত্রাদির শক্তি, যথা__দর্শন শ্রবণ, বুদ্ধি, জ্ঞান ইত্যাদি 

যাহ। আল্লা দরা করিয়া মানবকে দিয়াছেন তংসমুদয় ও বিম্বয়কর ব্যাপার । 

প্রিন্ন পাঠক! দেখ-কোন চিত্রকর প্রাচীব গুষ্ঠে একটী স্থন্দর প্রতিমূর্তি 

চিত্রিত করিলে তুমি তাহার দক্ষতার প্রশংসা করিতে থাক কিন্ত বিশ্শিল্পী 

যে এক বিন্দু জলের পৃষ্ঠে ও অভান্তরে এই যে বিন্ময়কর চিত্র প্রস্তত 

করিয়াছেন। এবং তাহার সঙ্গে কত আশ্চর্য ক্ষমতা দিয়াছেন তাহা! তোমর! 

দেখিতেছ না । উহা প্রস্তত করিবার সময়ে বিশ্বশিক্পীর তুলি, কলম বা 
রে ৫ 
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টি ই 
হত্ত কিছুই দেখা যায় না) এমন বিস্ময়কর প্রতিমূর্ধি দেখিয়া তোমরা বিশ্মিত 

হইতেছ না! অথবা সেই মহা শিল্পি অপ্রতিহত ক্ষমতা, পূর্ণ-জ্ঞান অনুধাবন 
করিতে গিয়া তোমরা আম্মহারা হইতেছ না! অথবা এমন দরালু স্ষ্টিকর্তার 
প্রতোক শিল্পের মধ্যে অনন্ত করুণ ও অসীম ভালবাস! বুঝিতে পারিতেছ না 

এবং তচ্জন্য ভকি-গদ-গদ-চিত্তে ধন্যবাদ দ্রিতেছ না ! 

যখন তুমি মাতৃগভে' খাদ্যের অভাবগ্রস্ত ছিলে তখন কেমন সদয় ব্যবস্থায় 

তোমার ক্ষুধা-নিবৃত্তি ও দেহ পোষণ করিরাছেন ভাবিয়া দেখ। তখন 

লণ ও পিশ্াপেতজ তোমার আহার, মুখ দিয়! দিবার ব্যবস্থা থাকিলে হয়ত! 
গো পের সদয় তুমি মুখ মেলিবা মাত্র মাতার খতু-রক্ত অতিরিক্ত পরি- 

ফোৌশল। পরিমাণে তোমার মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তখনই তোমার 

বিনাশ সাধন করিত। এই কারণে নাভী-পথে তোমাকে আহার দানের 

ব্যবস্থা করিক্নািলেন | যথন তুমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে তখন নাভী-পথে আহার 

দানের বাবস্থা বন্ধ করিয়া দিয়া মুখ খুলিয়া দিয়াছিলেন । সন্তান ভূমিষ্ঠ 

হইলে মাতা স্বরং দেখিনা শুনিয়া পরিমাণ মত আহার দিতে ও খাওয়াইতে 

পারিবেন এই কারণে নাভী-পথে, রক্ত প্রেরণের নিয়ম বন্ধ করিয়াছিলেন । 
আবাঁর দেখ, অতি শৈশবে তোমার শরীর নিতান্ত কোমল ও দুর্ব্বল ছিল 
বলিষ। কঠিন খাঁদা, ভোজন বা পরিপাক করিবার শক্তি তোমার ছিল না, 
তক্জন্য তখন তরল ও লবু মাহ ছুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং বহু পুর্বব 

হইতে মাতবক্ষে ছুগ্ধ-ভাণ্াব প্রস্তুত করিয়াছিলেন । জন্মের পূর্বেই সেই 
ভাগারে দুগ্ধ স্ধশর করিয়া দরিরাছিলেন, মাত স্তনের বেশটার আয়তন তোমার 

মুখের আয়ত্ব হঈতে পারে এমন করিয়া! স্বজন করিয়াছেন এবং তাহা হইতে 
অল্প অল্প দুগ্ধ লরণের বাবস্থ! করিয়াছেন । অধিক পরিমাণে হুপ্ধ তোমার 

মুখে ঢালিয়৷ গড়িলে অনিষ্ট হইত | সেই অনিষ্ট নিবারণের জন্যই এ ব্যবস্থা । 

তাহার পর দেখ, মাতার বক্ষস্থলে এক স্বাভাবিক শক্তি বসায় রাখিয়াছেন 

সে শক্তি ধোপার ন্যায় কাজ করে । মাতার স্তনে ঘে লোহিত বর্ণের রক্ত 

আসে তাহাকে এর শক্তি ধুইয়া শুন্রদুগ্ধে পরিণত করিয়া দেয় । সেই ছুগ্ধ রক্ত 

অপেক্ষা পরিষ্ার পরিচ্ছন্ন ও লঘূপাঁক করিয়া! তোমার মুখে "দেয় । তাহার 

পর দেখ, বাৎসলাভাবকে তোমার মাতার হৃদরে দগুধারী প্রহরীর ন্যায় লাগা- 

ইক রাখেন । তুমি ক্ষুধিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলে তিনি বাকুল 
হইয়া পড়েন । আবার &দখ, মাতৃন্রপ্ধ পানের সময়ে দন্তের প্রয়োজন হয় 

৬৬ 
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উই 
নাঃ এই জন্য অতি শৈশবে দীত দেন নাই। সে সময়ে তোমার মুখে 
দত্ত দিলে হয় তো তুমি দস্তাঘাতে মাতার স্তন ক্ষত বিক্ষত করিতে পারিতে + 
তৎ প্রতিবিধানের নিমিত্ত শৈশবে ঠাত দেন নাই । যখন শক্ত ভ্রব্য খাইবার 

শক্তি জন্মিয়াছিল তথন শক্তির অনুযায়ী দাত দিয়াছিলেন। সেই শক্ত 

দাতে তুমি শক্ত দ্রব্য কামড়াইয়৷ ও চিবাইয়া৷ খাইতে সক্ষম হইয়াছিলে । 
যে ব্যক্তি এই সকল শিপ্ন-কাধ্য ও হ্ষ্ট.পদার্থ দেখিয়া, নিন্ধাণ-কর্তীর 

প্রাধান্য ও অপ্রতিহত ক্ষমতা চিন্তনে হতবুদ্ধি না হর এবং তাহার পূর্ণ 

অনুগ্রহ ও দয়া শ্মরণে বিশ্মিত না হয় এবং তাহার মনোহর সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ 
না হর, সে ব্যক্তি বাস্তবিকই অন্ধ। তাহাকে নরাকৃতি পশু বল! যায়_- 

সে নিতান্ত বিমুড় । এইকূপ পদার্থ লইর! যে ব্যঞ্চি চিন্তা করিতে জানে না, 

এবং নিজের শরীরের খবরও রাখে না, বিশেবতঃ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও 

মূল্যবান পদার্থ ষে বুদ্ধি, তাহাও অবহেলায় নষ্ট করে, সেবাস্তবিক পশু । 

সে এই মাত্র জানে যে ক্ষুধা লাগিলে আহার করিতে হয়-_- ক্রোধ হইলে 

শক্রর সহিত বাগড়া বা মারামারি করিতে হয়; কিন্তু আর্লার পরিচয়-বূপ- 

উদ্যান-ভ্রমণ-সুথখ হইতে সে পশুর ন্যাধ বঞ্চিত থাকে । যাহা হউক, মানুষকে 

সাবধান ও সচেতন করিবার জন্য চিন্ত। করিবার যতটুকু পন্থা দেখান গেল 

তাহাই বুদ্ধিমানের জন্য যথেষ্ট । কিন্ত যাহ! বলা! গেল তাহা তোমার দেহের 
'আশ্চধ্য পদাসের লক্ষ ভাগের এক ভাগ ও নহে । উপরে নে সকল বিম্ময়কর 

ব্যাপারের উল্লেথ করা গেল তাহা ক্ষুদ্র মশক হইতে বৃহৎ হস্তা পর্য্যন্ত সকল 

গুলির মধো ও দেখা বায়। (মানবের অবস্থা তে। সব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ।) এইরূপ 

সব্বনাধারণ প্রাণী-সম্পকিত বিস্ময়কর ব্যাপার ও এত বিস্তৃত বে বর্ণনা কর] কঠিন। 

আল্লার অসীম গুণাবলীর দ্বিতীয় নিদর্শন--পথিবী এবং তছ্ুপরিস্থিত 
ও তদন্তর্গত পদার্থ । প্রিয় পাঠক! নিজ দে5-সংক্রান্ত বিশ্মরকর পদাখের চিন্তা 

সমাঁপ করিণ। বদি চি্ঠা রাজ্যে অধিক এগ্রসর হইতে চাও তবে পৃথিবীর চিন্তনে 

প্রন্ত হও । মুষ্তাপ্রহ্ন কেণন কৌশলে ইহাকে তোনার শষ] 

শ্বর্ূপ নিই রাখিণাছেন। পৃথিবীকে এমন প্রশস্ত কৰিগা- 

ছেন যে তুমি কখনই উহার সীমাএ উপস্থিত হইতে পারিবে ন।। ভূপুষ্ঠের হানে স্থানে 

আল্ল। পাহাড পর্ব ত-গাঁড়ি 1 দিখাছেন তাগাতে ভপষ্ঠ শক্ত হইতে | (টীঃ*০৮) 

৬ 

স্পা এ পপ  শাপিপাশাাীশীশপীসিস শিক্পীশি স্পা শপ পপ 

টাক1-:৪*৮। প্রাকৃতিক ভুরির্াাশা রর বলে-পুর্বকালে পৃপিখী তের এভাবে 

তরল এধস্থ(ঘ় ছিগ। লেহ তে [বিকার্ণ হইতে মানগত কদিদে পৃথিী ক্রমে ঞলে 

নি 
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টি ছহ 
সেই মহা-কৌশলী কঠিন প্রস্তরের চাপের মধ্য হইতে জল অল্পে অল্পে__ 

ধীরে ধীরে নিত করিতেছেন ; প্রস্তরের গুরুতর চাপে, 

জলের গতি আবদ্ধ ন| হইলে, জল একেবারে বাহির হুইয়া 

সমস্ত সমতল-ক্ষেত্র ডুবাইয়া দিত। শস্য ও উদ্ভিদের 
পক্ষে অন্ন শুক্ষতার পর, জল-সেচন হিতকর। সে স্থলে একেবারে জলে 

ডুবিয়া গেলে উদ্ডিদ বংশ বিনাশ পাইত। অতঃপর, বসম্ত খতুর সম্বন্ধে 

চিন্ত। কর। দাঞ্ণ শীতের প্রভাবে মৃত্তিকা মরিয়! জমাট বাদ্ধিন৷ যায়; 

পরে বসস্ত্বের বৃষ্টিপাত পাইবামাত্র সেই মর মাটী তৃণশস্যে কেমন সুন্দর 

সজীব হইয়া উঠে। নানা বর্ণের ফল পুষ্পের সৌন্দধ্যে ভূপৃষ্ঠ সপ্ত বর্ণের 
“এতলাস” নামক রেশমী বন্ধের শোভা ধারণ করে। সপ্চবর্ণ কি কথা, 

তখন তুপৃষ্ঠ হাজার বণ প্রাপ্ত হয় । (টা: ***) 

শীতল কইফেছিগ। ফ্াঁলভ্রমে পৃথিবীর পৃষ্ঠ শীতল তয়! কঠিন প্রস্তরবৎ স্তরে অ।চ্ছা- 
দি হহয়(ছল, নিত্ত অঞ্জন্তর ভাগ অদাব।ধ তেজাধিক্ে তরল অবস্থাতেহ আছে। 
পৃষ্টতাগকে তৃপগ্রর এবং অভাস্তরস্ব অংশকে তৃগর্ভ বলে। ভৃতত্বগিদি প্ডিভগণ বলেন 
নৈসাগক নিয়মে, ভূগর্ভ তেজ বিকাীণ করতঃ মঞ্কচিত ও ভুপগ্র€ সঞ্চালিত হইতেছে ; 
তৎপর [বে পৃতের প্রস্তরস্তর ভা।নয়। চুরিয়া কোথ।ও উচ্চ, কে।ণাও [নম হহ্তেছে। 

কাল আনে তূপৃষ্ঠের তেজ আরও অধিক হাস পাইলে তুপৃঠ্ঠের চতুদ্দিকে বায়ুমণ্ডলের 
মধ] যে জলীয় অংশ তেল-প্রভ।খে বাম্প।কারে ছল। তাহা জলের আকারে তু পৃষ্ঠে 

বধিত ভয়। কহাতে ভলগুঁলি স্বা।বিক নিয়মে নিম্মতৃতভাগে সাদত হইয়া সমুদ্রেঞ 

আকার ধরণ করিয়াছে । তৃপৃষ্ঠেগ যে জংশ অতাণ উচ্চ তাহ পাঞছাড় পববশ 
বাঁলয়। আঅভ৮ত ধহতেছে এবং যেভাগ তত উচ্চ নহে অথচ সমুদ্রগভ অপেক্ষা (কছু 

আধ টচে ঙাহ। সমতল-ক্ষেত্র বলিয়। পারাচত হ্ইফাছে। যাহ! হটক বাযুমণ্ণের 

ছত্তর্গত জলীয় ঝষ্প বৃষ্টি রাগে তুপৃষ্ঠে পতিত হলে তাহ। আবাগ তেগ-গ্রভাব বাস্প।- 

কারে আকাশে উখ্িত হর এবং পুনকার বুষ্টিকূপে ভূলে পাতি হ।-এই চক্র?ৎ 
পণবগ্তনে তূপৃণ্ ভাঙ্গাটুরা প্রস্তপন্তর আলের ঘব'ণ, খাযুর ভাঁড়নে, স্যায্যর উত্তাপে 

ঘধষিত, ধোৌঁত, বিশ্ল্ হহয় বালি ও কদ্দমে পারণ্তভ হইতেছে এবং তৎসমুরর পর্ব ত- 
পার্থে সমঞল ভূঙাগে ও তৃগভে শিলাথণ্ডের গর স্তয়ে স্তরে সাজ্জত হইয়। ভুঁগঞজীরের 

পৃষ্ঠে মৃত্তিকাবরণের সৃষ্টি কররয়াছে। যেরাগ নাগিকেল ফলের অভ্যন্তরে ভাল তুছুপি 
শক্ত খোকা, এবং উপারস্থ পৃষ্ঠদেশে নরম ছে কড়া থাকে, পৃথিবীর অপস্য।ও পরার তদ্- 

রাগ । খাধাইউক পাহাড় প্ববত হড়+, সমণ্ল-তুমিই হউক বা সমুদ্র গভই হস্টিক, সক- 

লে পিম্পতল কঠিণ গ্রন্তরেণ বুপ্য়াদের উপর স্থ।পিঠ-এই কারণে কোন অংশ ধস 

খলিয়। যাতে পারিতেতে নাঁ। ভূপঞ্সপ্রের যে গ্রসুরত্তর উচ্চ হইয়] গর্ত অ।কারে দীড়।- 
ইঞ্জাছে তাহাকে সামান। দৃষ্টিতে মেখ ব। খুঁটি নায় গ্রোথ বোধ হয় কিন্ত বাতিক 
ইহার! প্রস্তর বুশিয়াদ হইতে উদ্দে মাথ। তুশিয়। আছে। 

টাকা_৪**। “শীত কালে মাঁটামারয়া জমাট হয়, নসস্তের বৃষ্টিপা্টে তৃণশসাাদি 

উদঞ্চিদ জ্ানয়া পৃথিবীকে জীবিত করে একই কথাগুলি আমাদের বঙগদেশীছ লোক 
ভাল বুঝতে পারিবেন না। পারস্য আফগানিশ্বান পুতি পর্বত্র দেশে শীঙ কালে 

গ 

উদ্ভিদ রক্ষার 

সদয় কৌশল 

০০ 
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লেই বসন্তকালে যে সকল উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় তাহা লইয়া! চিন্তা কর। 

উদ্ভিদ নান৷ শ্রেণীর। তাহার মধ্যে কাহার গু ফুল ফুটিতেছে, কাহারও শাখাস্থ 

কলিকা ছুলিতেছে, ফুলের মধ্যে কেহ প্রন্ষ,টিত হইয়াছে ; 
রি উদ্দিদের (চিত্রা 

কেহ অর্ধপ্রস্ছুটিত ভাবে ঘোমটা খুলিতেছে । তাহাদের ও বিশষ্টহ। 
আকার ও বর্ণ পৃথক পৃথক-_-গুণও বিভিন্ন প্রকার। 

একটা অপেক্ষা অন্যটী উৎকৃষ্ট-কেহ বর্ণে উৎকৃষ্ট) কেহ গন্ধে শ্রেষ্ঠ, 

কেহ বা কমনীয়তায় প্রশংসনীয় । তাহার পর ফল, মেওয়া ও তৎ তৎ 

বুক্ষ সম্বন্ধে ভাবিয়৷ দেখ__-তাহাদের সৌন্দধ্য, আস্বাদ, গন্ধ, গুণ ও উপযোগিতার 

বিষ চিন্তা কর। পুনরায় দেখ, হাঁজার হাজার গুল্ম লতা তূপৃষ্ঠে জন্মিতেছে, 

তাহাদের অধিকাংশের নাম ও চিহ্ন পধ্যস্ত তুমি কিছুই অবগত নহ। সেই 
সমস্ত অপরিজ্ঞাত গুল লতার মধ্যে বিশ্বপতি অতি তুর্ণভ গুণ ও উপযোগিতা! 

স্থাপন কক্িয়াছেন। ষে গুলি তুমি জান তাহার মধ্যে কেহ কটু, কেহ মিষ্ট, 

কোনটী অগ্ন, কাহার প্রভাব এমন যে মানুষের রোগ উৎপন্ন করে, আবার 

কাহার উপকারিতা এরূপ ফে রোগ দুর কিয়, স্বাস্থ্য প্রদান করে । কোন 

ভৈষজ্গা প্রাণ রক্ষা করে আবার কোনটী জীবন-সংহারক বিষ। কেহ পিত্ত 

বুদ্ধি করে ; কেহ উহার প্রাবল্য উপশম করে। কোনটা শরীরম্থ রক্ত হইতে 

বার রোগ নির্গত করিয়া দের । কোনটা সেই উন্মাদ রোগ বুদ্ধি 
করিবা থাকে । কোনটা গরম, কোনটা শীতল, কোন গাছ গাছড়। মস্তিষ্কের 

শুষ্কতা বৃদ্ধি করে, কোনটী আদ্রতা আনয়ন করে । কোন ভৈষয্যে নিদ্রা 

বুদ্ধি করে কোনটাতে নিদ্রা বিদুরিত হয় । কোন উদ্ভিদে মনের প্রসন্ততা 

জন্মায় ; কোনটাতে বিমর্ষতা ও দুঃখ উৎপন্ন হয় । কোন উদ্ভিদ মানুষের 

থাদ্য ; কোনটা পশুর “চার!” এবং কোনটী বা পঞ্মীর আহার | প্রিয় পাঠক! 

অবশ্যই বুঝিদাছ, জগতে লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ আছে। তাহাদের প্রত্যেকের 

মধ্যে বু গুণ ও উপযোগিতা বিদ্যমান আছে। স্তধু একটী মাত্র বস্বর 

গুলা ॥ মমন্ত সারয়। যার। বৃক্ষপানি পরে পল্লব শৃশ। গুইর। মৃতবৰৎ্ নওাতমান খাক। 

গবব৬-শরীর ও সমঞল-তুমি শুভ্র বরফ-স্তরে আচ্ছাদিত হয়; ফল কথা যে দিকে 

দেখ বরক-স্তর ও শুক বৃক্ষ নয়ন গোচগ ঞয়। শীতে শেক বসস্তের আগমনে, বুষ্টি- 

পাত »ভবাম।ত্র ১ঠাৎ সমভ্ত বরকত্তর গলিয়া তেলকীর মত অন্তহিতহয়। ঠথন তূপুষ্ঠে 

সবৃঞ্গ তৃণল*1 উদগত হুইতি থাকে-কুধকেরা শস্য বপন করে--৩।৪. দিংনর অধো 

সবুঙ্গ বুক্ষ লার নানা বর্ণের পত্র পুষ্প এুপ্চটিভ হপ। কল কখা, এ অল্প সময়ের 

মাধ পৃর্থবার খাঠ্য-দৃশা অসস্ভব পরিবার্ধতহর়। খঙগ দেশে লেদৃশা দেখ! বার না। 
এখানে শীত কংলেও বৃক্ষ লতাতে ফুল ফল ও পর দেখা বার। 

৬৯ 
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ঠা 

মধ্যে যতগুগ্লি গুণ ও উপযোগিতা বর্তমান আছে, তাহা নির্ণয় করিতে মহাঁ- 

জ্ঞানী ও অসাধারণ বুদ্ধিম্জন ব্যক্তি হতধুদ্ধি ও দিশাহারা হইঙ্জ! পড়েন। 

(টীঃ ৯১০) এ সমস্ত উদ্ভিদের সংখ্যাও অসীম। 

আল্লার অসীম গুণাবলীর তৃতীয় নিদর্শন---ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থ । 
এই শ্রেণীর পদার্থ দেখিতে ন্তন্দর এবং তন্মধ্যে কতকগুলি অধিক মৃল্যবান। 

তজ্জন্যই বোধ হয় ম্হাপ্রভু উহাদিগকে ভূগরভে লুকাইয়া রাখিয়াছেন । 

তাহাদের মধ্যে কতকগুলি মানব দেহের সৌন্দর্ধ্য-বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয়, 

বথা-্পন্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, ফিরোজা, ইয়াকৃত ইত্যাদি মণিমাণিক্য । আর কতক- 

গুলি, তৈজস পাত্র প্রস্তত জন্য ব্যবহৃত হয় যথা-_-লৌহ, তাম্র, পিতৃল, কাস! 

ইত্যাদি ধাতু, আর কতকগুলি পৃথক পৃথক কাধ্যে ব্যবজত হয় যথা__-লবণ, গন্ধক, 
নেফ তা, আল্কাত্রা ইত্যাদি । ইহাদের মধ্যে লবণ নিতান্ত সুলভ ও সামান্য 

পদার্থ । ইহার গুণে খাদ্য দ্রব্য পরিপাক পাঁয়। কোন জনপদে লবণের 
অভাব হইলে তথাকার খাদ্য দ্রব্য বিশ্বাদ লাগে, এবং 

শিদ্ব নষ্ট হয়, অধিবাসী লোক পীড়িত হইয়া বিনাশের 

অবস্থায় উপনীত হয়! এস্থলে মহাপ্রহ্র দরা ও দান কিরূপ, দ্রেখ--তোমার 

শরীর রক্ষার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন । তাহা সুন্বাু করিতে যে লবণ 

আবশ্যক তাহা তিনি পধ্যাপ্ত পরিমাণে দিয়াছেন । বৃষ্টির জল হইতে লবণ 

উৎপত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। বুষ্টি-জল ১ ভূগভে সঞ্চিত হইয়া আল্লার স্থাপিত 

প্রাকতিক নিয়মে, লবণরূপে পরিণত হয়। (টীঃ ৪১১) হহাও এক অদভূত 

বিন্ময়কর ব্যাপার । 

স্পলবগ 

টাকা--৪১- | দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক আল লইয়া) বিচাগ কর। ইন্থা যে কতগুণ 

আছে এবং ইছার পাঁাযে! কত কাজ তইতে পরে, তাজা বোধ হয় অদ্যাবশি ন্মাবিষ্কত 

ছয় নাই। সামানা পন্নীক্ষায় জানাযায় যে, জগ্ে পিপাসা শাগ্ত হয; অগ্নি শিববাপিঠ 

হয়; কি্ত তাহার বাম্পে ভাতীণ চলে, গেল গ্রিমার দৌঁড়ে; হত কাটা স্ুরখী 

তাঙ্গ। হয়-_:এগাল পরীক্ষা ও কৌশলে ধঃ] গিয়াছে । দ'লর চাপে বস্তা বান্ধ। ওয়, 

বরফেএ বলে পাঞ্াড় ভাঙা হয়, ইত]াদ ক্ষমহ। পরবতী গশীক্ষায ধরা পাডয়াছে। 

মানুষের বহু রোগ আছে--গ্রতোক রোগ আরামের জজ] শত শত ওবধ আবিফত 

হইয়ছে--কিস্ত লেই এক জলে সকল পাঁড়া আরাম হইতে পারে উঠা নকলে ভালে না। 

টীকা--৪১১। বৃষ্টিজল লবণে পারণভ তদ এই তপা বোধ ওয় সলদশী নৈজ্ঞাানক 

পণ্ডততগণ শীকার কথিবেন না। তাহারা লপণ শিশ্রেম কবিঘা বারণ ও পোডিরম 
নামক পদার্থ পাহর়াছেন কিন্ত জগ বিশ্নষ করিয়া ভাভড্রাঞ্সিন ও অকপিগ্গিন ভিন্ন 

কনা কিছু পান নাই । এই কণার উপর ির্ভগ করির। ভাগ চছইন্ে জবণের উৎপাত্তি 

ফখ|টী উডাঠরা দেওয়া আান'লো কর কিবা নছে। হাঁছড্রো।জন ও অক্পিন্দিন নিশিষ্ট 

জল, ভুগতে ধছ বলদ শরটগদ্ধ পাকা মুত্+13 নানা পদাথে। মংধোগে ও প্রভাবে 
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টি 
আল্লার অসীম গুণাবলীর চতুর্থ নিদর্শন-_ পৃথিবীর সমস্ত জীব 

জন্ত। ইহাদের মধো কতকগুলি চলে, কতক গুলি উডে ; আবার কোন গুলি 

দুই পদে চলে, কোন গুলি চারি পদে হশাটে। কেহবা বুকের উপর ভর 

দিয়া চলে, কোনগুলি বা বহু পদের সাঁহাঁঘো গমনাগমন করে । তাহার 

পর খেচর ও পতঙ্গাদি প্রাণী এবং মুন্নিকা হনে উথিত পোকামাকড 

প্রভৃতি খতু-বিশেষে-জাত ইতর প্রাণীর বিষয় চিন্তা কর । এইরূপ সমস্ত 
প্রাণীর আকৃতি প্রকৃতি পুথক্ পৃথক্-_-একটা অন্য অপেক্ষা উতকুষ্ট । তাহাদের 

প্রত্যেকের পক্ষে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণের জনা যাহা প্রয়োজন তৎসমুদয়ই 

করুণাময় বিশ্বপতি উৎকৃষ্ট ধরণে ও পর্যযাপ্র পরিমাণে দান করিয়াছেন । 

প্রত্যেককে, জীবন যাঁপনের কৌশল ও নিরম শিখাইয়াছেন ; তদ্ অবলঙ্গনে 

তাঁহারা সকলেই স্ব শ্ব খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ল্রয়; ও আপন আঁপন সন্তান 
পালন করিয়া থাকে এবং নিজের বাসের জন্য বাঁসা বা স্থান বানাইয়া লয়। 

প্রিয় পাঠক! পিপীলিকার দিকে দর্শন কর--তাহারা উপযুক্ত সময়ে 
কেমন দূরদর্শিতা ও দক্ষতার সহিত খাদা দ্রবা সংগ্রহ 

করিয়া জমা রাখে। একটী গোধুম বীজ বা চাউলের 

দানা পাইলে দৃরদর্শনে বুঝিয়া লয় যে উহা গোটা রাঁখিলে অন্তরে কীট 
জন্বিয়া খারা ফেলিবে বা অন্য গ্রকানে নষ্ট হইবে তঞ্জনা তাহার] দানাগুলি 

খণ্ড খণ্ড করিয়া জমা রাখে । কিন্ত তাহার! ধনিয়া বীজ পাইলে বিবেচনা করিয়! 

দেখে যে উহার তুষ খুলিয়া ফেলিলে অভান্তরস্থ শস্য আদ্রতার প্রভাবে নষ্ট 
হইয়! যাইবে এই কারণে ধনিয়া বীজ তুষ সমেত গোটা জমা করিয়া রাখে । 

--পিপীলিকা 

পরিশেষে ক্োরিণ ও সোডিঘম পিশিষ্ু লবণ রূপে জমিয়া যাওয়া বিচিত্র লতে।' বক্ষ 

লতাদি উদ্ভিদের কা্ঠ শাগা পর বভযৎদতর ভুগতে আবঘদ্ব খথাকিয়। পাপরিয়। করলা 

তপু) আবার কৃপংবর্ণ কদাকার কলপগা ঝ্তনৎলণ ডুগাভ থাকিয়। উজ্জল ভীরক এতে 
পরিণত ভয়, একথ। বৈজ্ঞানিকগণ অস্বীকার করিতে পারেন না, আব উত্ভাজর উপাদান 

সমান কেবল বর্পণের পার্থকা। এক কপ উদ্দাদান বিশিষ্ট ৭দার্থ ভুগর্ভে আবদ্ধ পাকিলে 

তাহার ঈপাদান প্রান্ত পর্রিবধন আশ্চষ! না। পৃকষের শুরু নামক জলবিন্দুর 

বিগ্রষধ করিলে যে যে পদাধ পাণয়া যর জাভা শাষশ্যত দংক্ষিপ্ত কিস্তু সে এক 

বিন্দু জল মাতৃগার্ভ কেধল দশ মাল আ'নদ্ধ থাকিজা, মানব শিশুর আকারে নিগত 

জটলে তাচার দেত ঝিশ্রধণে দেগা যায গাখিব সমন্ত গঙার্থই ক্ষ্সোধো পাওয়া যার। 
এন শ্যাল বুটির ল্ভৃচ জলবাশী ভূগর্ডে বভবৎসর গাব খাকিদ। পার্দিল আস"প্য 

পদাথের সাথ] ললণ।ংশ গ্রহণ করত: সমন্ত লবণ কাপ পরিণত তওষা শি ্াল্স!র 

বালে অসম্ভব? লবণের খনিকে থে কোন দ্ধ গাড়বানা কেন লবণ তইয় বার হহ। 

অনেকে জানেন। | 

শ১ 
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টি তই 
প্রিয় পাঠক! মাকড়ার প্রতি একবার দেখ, সে আপন শিকার ধরিবার 

জাল কেমন কৌশলে নির্মাণ করে। যে ধরণে জাল বুনাইলে মশা মাচী 

প্রড়ৃতি শিকার সহজে আবদ্ধ হইতে পারে তৎপ্রতি তাহারা কেমন সতর্ক 

দৃষ্টি রাখে ! মুখের লাল! দিয়! শৃতা প্রস্তুত করিম! লয়। 

গৃহের এক কোণ আশ্রয় করতঃ এক দেওয়ালে জাল- 

স্ত্রের এক প্রান্ত আটকাইয়া অন্য দেওয়ালের দিকে “তানা” টানিয়৷ লইরা 

যায়। “তাঁনা'র শুতা গুলি বিস্তার করিবার পর “বান|” ব৷ “পড়িগানের, 

সুতা বুনাইতে আরম্ভ করে। “তান” ও “বানা” উভয়ের স্থত্র গুলি সমান সমান 

ব্যবধানে স্থাপন করে- কোন স্থানে ঘন বা কোন স্থানে পাল! করে না। 

তাহাতে জাঁলখানি দেখিতে অতি সুন্দর হয়। জাল বুনান সমাধা হঈলে 

মাকঢড একযোগে এক গাছি সুতা মুখে লইয়া মশ। মাছির প্রতিক্ষায় লট- 
কিয়। থাকে । ইতিমধ্যে মশ| বা মাহী আসিয়া জালে পড়িলে মাকড দ্রুত 

বেগে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং মুখের সত দিয়া শিকারের 

হাত পা জড়াইয়। বাদ্ধিয়া ফেলে। সুতরাং সে আর উড়িনা যাইতে পারে 

না। যথন বুঝিতে পারে যে শিকার আর উড়িম1 পলাইতে পারিবে না তখন 
তাহাকে ভাণার-খানায় লইয়| গিয়া জমা করিয়। রাখে এবং পুনব্বায় নৃতন 
শিকার ধরিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়| 

পাঠক! একবার মৌমাছির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তাহারা কেমন সুন্দর 
ও পরিপাটা সম-ষট-কোণ গৃহ নিশ্শীণ করে। তাহাদের গৃহ যদি তদরূপ 

না হইয়া সষচতৃক্ষোণ হইত, তবে তাহাদের পেন্পিলের 

ন্যায় গোল দেহ তন্মধ্যে স্থাপিত হইলে চারি কোণে 

অনেক স্থান বিফলে পতিত থাকিত। আবার, উচ্ছাদের গৃহ যদি চুজির 
নায় গোল হইত তবে নলারুৃতি গোল দেহ গোল চুঙ্গির মধ্যে যাতায়াতের 
জন্য চারি ধারে অবশাই -অঙ্কুরী আকারে কিছু ফাক স্থান রাখার প্রতেক্গন 

হ্বইত-_তাহাতেও অধিক স্থান নষ্ট হইত। ধ্রর্ূপ গোল চুঙ্গির মধ্যবর্তী স্থান 
অপেক্ষা সম-যটু-কোণ চুঙ্গির অত্্তরস্থ স্থান অল্প$ ইহা! গণিত ও জ্বামিতি 

শানে প্রমাণিত; অথচ মধু মক্ষিকার গোল দেহ তন্মধ্যে অক্রেশে যাতায়াত 

করেতে পায়ে । এখন বুঝিয়া দেখ, এই ক্ষুদ্র প্রাণীর উপর বিশ্বপ্রতৃ আল্লার 

জয়া ক্ষিরূপ। তিনি করুণা করিয়া এই সামান্য প্রাণীকে ও গৃহ নির্মাণের 
চমতকার কৌশল প্রত্যাদেশ সহকারে শিখাইয়! দিয়াছেন। 

২ তু, 

সষাঞ্ড়স। 

-মৌমাছী 
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রি . ভি .. 
রক্ত, মশকদিগের খাদ্য__ইহা তিনি তাহাদিগকে ও উত্যাদেন "ঈহকারে 

জাঁনাইটাছেন এবং সেই রক্ত চুষিরা লইবার জন্য তিনি দয়! করিয়া মশককে.. 

কেমন একগাছি মুন্দর শৃন্যগভ' তীক্ষু শুগড গ'দান করি- 

য্রাছেন। মশক সেই শু'ড়গাছি মানব-দেহে প্রবেশ করিয়। 

দিয়া রক্ত চুবিয়া পাঁন করে। এই ক্ষুদ্র প্রাণীকে আম্মরক্ষাব জন্য,..দযামব। .. 

ছুই খানি হাল্ক! পাংল! পর প্রদান করিগ্বাদছন। মানুষ তাহাকে ধরিতে 

চেষ্টা কবিবা মাধ সে বুনিতে পারে 'এবং তৎক্ষণাৎ উড়িবা পলায়ন কিন্ত 

পরক্ষণেই ফ্িবিণ| মাসে । মশকের যদি কখ! কঠিব।র ক্ষমত] ও বুদ্ধি থাকিত, 

তবে এই পলক-প্রাপির জন স্বীয় স্ষ্টি-কর্তাকে এত অধিক ধন্যবাদ দিত যে. 

মানুষ চমৎকূত হইত। যাহা হক, মশকেব বাক্শক্ডরি না থাকিলেও তাহার 

আপাদ-মন্তক হইতে যে অবস্থ। প্রকাশ পাইন্েছে তাহ! ষেন বাকশক্তি ধারণ 

কবিয়। স্বীধ হাষায় শ্টকদ্ীকে অনংখ্য ধনাবাদ দিতেছে । সেই ধন্যবাদের 

ভাষা আমরা বুঝিতে পারি না। এই জন্য আল্ল। বলিতেছেন--- 
বিড ০ নে নতি পা ৯ তিতা সিল এ নতি 

& *$--১-১০১ ৬) ১$২-৯১ ১ ($ ও 

“কিন্তু তোমব। তাহাদের তছবী, ( প্রশংস|-স্থচক-ধন্যবাদ ) বুঝিতে পার না।” 

(১৫ পারা। হুর বাণী এছরাইল। « রোকৃ।) 

যাগ হউক, জীব-জঙ্ক সন্দীর আশ্চর্ঘা ও বিশ্মরকর ব্যাপারের অস্ত নাই। 

ভংসমূহের বিস্তৃত তথা অবধাবণ করা দূবে থাকৃক-তশ্নধাস্থ একটী মাত্র 

ব্যাপারেব সমস্ত অংশ বর্ণনা কৰা এমন কি আলোচনা করিবারও কোন 

মানবের সাধ্য নাই। প্রিত্ধ পাঠক! এইযে অসংখা জীর জস্ক দেখিতেস্ছু - 

তাহারা কেমনে এমন আশ্চর্ঘা আকাব, মনোবন মুর্ধি, স্রগঠিত অঙ্গ, সুদৃশ্য 

কলেবর পাইল? ইহারা কি নিগেই নিজকে এইদ্প আশ্চর্য্য কৌশল 

সহকারে বানাইয়াছে, কি অন্য কোন মভাশক্রি এইবপ করিয়া শ্জন করিয়া 

ছেন? আল্লা! আল্লা। স্থগ্রিকর্ধার জ্ঞান ও ক্ষমতা কতদূর, অন্য দিক 

দিরা একবার বুঝ । উজ্জল আলোকের মধ্যে মানবকে পূর্ণমাত্রায় দর্শন 

ক্ষগত। দিযাও তিনি মানব-চক্ষুকে অন্ধ করিঘ! রাখিতে পারেন । বুদ্ধি 

বিবেচনা ও চিন্তা-শক্তি পূর্ণমা্রার কাহাকে দিগা9 তাহার মনকে অছেতন 

করিয়া রাখিতে পাবেন। তদ্রূপ অবস্থায় কেহ চিন্ত। করিবার পন্থাও পাউড়ে 

পারে না। যাহ! হউক, এরূপ লোকও বহু আছে ঘে তাঁহার! এই প্রকাণ্য 

ও ৭৩ পর 

বৃ 

লিড কত 

»-মশক 

টি, 
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চর্মচক্ষে দর্শন করে বটে কিন্তু অন্তরের চক্ষে কিছুই দেখিতে পায় না-:.* 
ও তাহারা কোন দৃশ্য হইতে নীতি উদ্ধার করিতে পারে না। যে বাক্য 
শ্ববণ কর কর্ধবা, তাহ। শুনিতেও তাহার। বধির হয়।, যদিও ব৷ তাহাদের . 

কর্ণ বিবরে কোন কথ! প্রবেশ করে, 'তথাপি তাহা পশুর ন্যায় শ্রবণ ভিন্ন. 
আর কিছুই বুঝে না। উপদেশ বাক্য তাহাদের কর্ণে, পক্ষীর কলরবের 

নায় শ্রুত হয়-_তাহা হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। মনোষোগ্র 
সহকারে যাহা দেখা কর্তব্য তন্দর্শনে তাছার! বিমুখ হয়। কাগজের উপর 

কলমের ছারা যাহ! লিখ! হয় তাহা! অমেকে পড়িতে .পারে বটে কিন্তু বিশ্ব-. 
জগতের সর্ববর এমন কি, সামান্য বালুকা-কণার উপর আল্লার .ক্ষমতা-রূপ- 

কলমে যাহা লিখিত আছে, তাহা উহারা দেখিতে ও চায় না পড়িতে ও জানে না ।. 

' প্রিয় পাঠক! পিপীলিকার ভিম্ব, অতি তুচ্ছ পদ্ার্থ--একটা . বালুকা-, 

কণার তুল্য ক্ষুদ্র। একবার ততপ্রতি মনোযোগ দাও এবং কাণ লাগাইয়া 
নিবো উিরালত কি বলিতেছে। উহা! পরিষার ভাষায় উচ্চ 

হইতেঘোধিত রবে বলিতেছে -“হে চিস্তা-শূন্য মানব, কোন চিত্র- 
সা কর প্রাচীর পৃষ্ঠে, একটা সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিলে 

তোমর। সেই চিত্রকরের শিল্প-নৈপুণ্য ও দক্ষতা ম্মরণে 

আশ্চধ্য বিবেচন। কর ও ধন্য ধন্য বলিয়! প্রশংসা কর কিন্তু আমার শরীরের 

উপর যে চিত্র আল্লা কৌশলে অঙ্কিত করিয়াছেন তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত কর। 

এস, আমার নিকট বস ও আমার প্রতি মনোযোগ সহকারে দেখ -স্থষ্টি- 

কর্তা আল্লার চিত্র-কৌশল, শিল্প-নৈপুণ্য-দক্ষতা তোমার চক্ষে প্রতিভাত 
হইবে। আমি একটা ক্ষুদ্র বালুকা-কণা অপেক্ষা বৃহৎ নহি। আমা হইতে 

সেই'মহা-শিল্পী পরিশেষে পিপীলিকা! প্রস্তত করিৰেন. তজ্জন্য সষ্টির প্রারন্ত 
হইতে আমাকে কত অবস্থার ভিতর দিয়। গড়াইয়৷ আনিয়া এখন এ অবস্থায় 
ঈাড় করিয়াছেন, এখন অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে পিপীলিকা রূপে বাহির 

করিবেন। দেখ, আমি যে এত ক্ষুদ্র তথাপি আমাকে কত অংশে বিভাগ 

ফরিবেন। আমার এক অংশ হইতে মন প্রস্তত করিবেন -এবং অন্যান্য 

অংশ হইতে মস্তক ও হস্ত পদাদি নান। অক্ষ প্রত্যঙ্গ বানাইবেন। আমার 
ক্ষুদ্র মন্ত্রকের মধো মন্তিষ্ধ ভাগারকে কয়েকটা কুঃরীতে তাগ করিবেন। 

প্রাতোক 'কৃঠরীতে ভিন্ন ভিন্ন শঙ্কি স্থাপন: করিবেন এক কুঠরীতে আস্া- 

দন শক্তি, অন্য কুঠরীতে স্্রাণ-শক্তি, অপরটার মধ্যে দর্শন-শক্তি স্থাপন 

৭8 
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করিবেন। তাহার পর আমার মস্তকের বহির্তাগে করেকটা পি্লাঁ সদৃশ 
“স্থান স্থাপন: করিক্কা "্তহ্পরি কয়েবখানি “পরকলা স্থাপন করিবেন । . তাহার 

* সঙ্গে "অঙ্গে শেই ক্ষুদ্র মন্তকের এক অংশে নাপসিকা, মুখ-বিবর স্থাপন করতঃ 

"আহার গিলিবার পথও স্থাপন কৰিবেন। শরীরের বহির্ভাগে হন্ত পদুদিও 
'বাহির করিবেন। উদরের মধ্যেও এমন এমন স্থান রাখিরেন যাহার একটীতে, 

আহার জম! হইবে, অন্য স্থানে গিয়া পরিপাক পাইবে, আগ অন্য পথ 
দিয়া অসার ভাগ বাহির হুইরা যাইবে । এই প্রকার অন্যান্য অঙ্গ প্রত্াঙ্গও 
প্রশ্তত করিবেন। শরীরের এতগুলি স্থান ও বস্থাদি যোজিত হইলেও 

আমার শরীর নিতান্ত লঘু হালকা ও ক্কপ্রিপূর্ণ হইবে। তাহার পর দেখিতে 

পাইবে বে আমার দেহ তিন ভাগে বিভক্ত কবির, বিশেষ দক্ষতা সহকারে 

এক ভাগকে অপর ভাগের সহিত জোড় দিবেন । চৌকিদারের কমরে 

যেমন পেটী বান্ধা থাকে আমার কমরেও তদ্রূপ দাসত্বের পেটা বন্ধিয়া 
দিবেন এবং শরীরে কুষ্ণবর্ণের উদ্দী কোট পরাইথা দিবেন। হে মানব! 
তুমি মনে করিতেছ বে পৃথিবীর প্রতোক পদার্থ ও প্রতোক জীব তোমার 
স্কবিধা ও সেবার জনা মহাপ্রভু সষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু আমি তোমাকে 

: শুনাইয়া দিতেছি যে, আমাকে তিনি যখন এই ডিম হইতে বাহির করিবেন 

: তখন আমিও তোমাদের মত ভূতলে চলিতে ফিরিতে লাগিব ₹ তখন 
আমিও দেখিতে পাইব--এই ছুনিত্বা আমার সুবিধার জনাই, সৃষ্ট হইয়াছে । 

তুমি যেমন নান! নেমীমত (সম্পদ) তোগ করিতে পাইতেছ, আমিও 

তদ্রূপ উপাদেয় বস্ত ভোগ করিতে পাইব। আরও দেখিতে পাইব, পৃথিবীর 

সকলেই "মামার খেদমত করিতেছে, এমন কি তোমাৰ মত €শরষ্ঠ জীব মানবও 

আমার পরিচর্যায় নিবুক্ক আছে । মানুষ, দিবা রজনী মাথার ঘাম, পায়ে 

ফেলিয়া ভূমি-কর্ষণ, বীজ বপন ও জল .সেচন করির! ধানা গোধুম ইতাদি 

'যাহা উৎপন্ন করে তাহা আমরা সুখে ভোগ করিতে পাইব । মানব আমার 

স্থখের জন্যই খাটিবে । তোমর| শল্য কাটিনা মাড়ির থে কোন স্থৃ নে. জম! 

করিরা বা লুকাইরা রাখ না কেন, মহাপ্রহ্ধ আমার মত তুচ্ছ পিপীলিকাকে 

তাহার সন্ধান বাতাইরা 'দিবেন । আমি মাটীর নীচে গর্ভ মধো থাকিলেও 

আল্লা আমাকে তোমাদের শনোর গন্ধ পাঠাইয়৷ দিবেন আর্মি সেই গন্ধের 

অন্ুপবণে তোগাদের শসা-ভাগুারে গিয়া উপস্তিত হইব। হোমরা কঠোর 
পরিশ্রমে, যাঁচ! উপার্জন কব, হদতো তাহাতে ভোমার সন্ঘংসরের আহারের 

৫ 
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স্থান না হইতেও পারে। কিনব আমি তোমার ভাগার হইতে এত খাদ 

লইয়া যাইব যে তাহাতে আমার এক বৎসরের বরং তদপেক্ষা অধিক সময়ের 

থরচ চলিতে পারিবে | এ খাদ্য দ্রন্য এমন সাবধানে নিরাপদ স্থানে সঞ্চর 

করিনা রাখিবঘে কিছু মার অপচয় হুইতে পারিবে না। আমাদের সঞ্চিত 

দ্রবা রৌদ্রে শুগাইবাস্র নিশিত্ব ভূশুষ্ঠেশ উপরে খোল! মবদান স্থানে আনিলে 

মহাঁপ্রহ় আমাদিগকে বৃষ্টিপাতের সংবাদ প্রত্যাদেশ সহকারে পূর্বেই দির! 
থাঁকেন। সুতনাঁং বুঈপাতেন পৃপেই আমবা বিশেষ ক্ষিপ্রতার সছিত সে 

জনা মন্দান হইতে সরািরা নিবাপদ স্থানে রাখি দিব বৃষ্টিতে চিজিয়! নষঈ 

হইতে দিন না। চে মান ! তোমবা যদি মবদানে শসা মাঢাই করিবার 

জন্য “খোল!” প্রস্থত কলি তথাম শপা “পাল।” দিম! রাখ এমন সময়ে 

শিল!। ও নুঈ-পাত আরম হর তনে ভোনাঁদেস সঙ শস্য সমস্ত নষ্ট হইতে 

পারে, কেননা আল্লা তোমাদিগকে বৃষ্টিপাঁতেন নিশ্চিত স বাদ অগ্রে বুঝিতে দেন 

নাই । যাহা হউক, দগাময় আল| মানাদের স্বখ সচ্ছন্দতার জন্য যেন্ধপ পিধান 

কবিয়।ছেন তাগাতে মানব! তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ, কেমন করি] 

শোধ করিব! তিনি যে আমার ন্যাথ এত ক্ষুদ্ধ ৪ এত তৃচ্ছ বালুকা কণাবং 

অণ্ড হইতে এমন সৌন্দরধ্য-বিশিষ্ট চালাক, চৌকশ, প্রাণী স্থষ্টি করিবেন এলং 

তোনাদেক মত শেষ্ঠ জীনকে, প্রভৃত জ্ঞান গৰিমা দিয়াও আমাদের ন্যাম 

তুন্ছ প্রাণীব 'খেদমতগার” বাঁনাইরা দিবেন_তোনরা আমাদের আহাব জোগাঁশ 

ইবে, ভূমি কর্ষণ করিবে, শপ্য বপন করিবে, এবং তা! কাটাই মাড়াই 
কলিতে কত ঢ:খ কু ও পরিশম সহ্া করিবে, আব আমবা “মজ! করিব। 

আরামে বসিয়া খাইব- এরূপ স্থলে আমর! স্যঙ্টিকর্তার ধনাবাদ ও কৃতজ্ঞতা 

কি প্রকাবে শোধ কবিতে পারি ?” 

পাঠক! ছোট বড় ক্ষুদ মহত সকল প্রাণীরই “অবস্থা-বূপ-নাঁকশকি” 

হইতে স্য্টকর্মার নহিমা-বাঙ্ধক স্ততি পাঠ ও ধনাবাদ প্রকাশ পাইতেছে। 

প্রানীর কথ। কি, প্রাতাক লতা পাতা এমন কি প্রতোক নিক্জীব বালুকা- 

কণা হঈতেও, বিশ্-গ্রার স্থতি সুস্পষ্ট উচ্চারিত হইতেছে । মানুষ 

কিঃ সে স্বতি-পাঠ শুনিতে কাণ দিতেছে না-শ্ামচেতন ও অন্য-মনক্ষ 

তাঁবে জীবন কাটাইতেছে । চষি-কর্তা আল্লা বলিতেছেন-- 
ছি এটি ডি 
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“নিশ্চয়ই তাহারা! তঙ্গবীহ, শ্রবণ হতে অন্য-মনক ও 'গাঁফেল “আছে (১৯ 
পারা। শ্রা শোরা। ১১ পোকু) এবং আরও বলিয়াছেন__ 

৪ |] কট নি ০ 80০ পা নি ০ *জ.%,০ 

চি 9 পর উঠা; ৮ ১1 * % ৬/ ০ সি 
€ ॥ ৮.৪ ৮ রত ঙ্ রঙ ৪ 

লি টে তেন নিতে তানি তিল না ্ 

& ৭৯০ ৩ ১+৫-8 % খা 

“এবং যত বস্ক আছে তংস্নস্তট তীাগাস (মালা) প্রশংসা ও তগ্বীহ্ পাঠ 

করে। কিন্তু তোমনা তাগাদেল ভঙ্গবীহ বুঝিতে পার না» (১৫ পারা। 

ূর| বাণী-এসনাগেল। ৫ নোট) । | 

আল্লার অসীম গুণাবলীর পঞ্চম নিদরশর্পি__সমূদ্রাদি জলবাশি । 
ভূপষ্ঠের সর্দার জল ্রকাশো ব| অন্তনিঠিত শবন্পান পরিবাপ্র আছে । 
একটা নহাঁশমূদ, ভপষ্ঠকে ঘেপিবা লগা নাস্ছে। প্রচতাক সাগর, উপলাগর, 

খাড়ী সেই মহাসনূদের পৃ্ক্ পৃথস্থ খণ্ড । বাস্তনিক পক্ষে স্থল-ভাগ, 

সমূদ্র মধ্য কতকগুলি ছোট বড় দীপ দা । হাদী শবীফে উক্ত হইঘাছে__ 
প্রাস্তবের মধো, কতকগুলি আন্তাবল 'বেকপ, সময মধ্যে স্থল-ভাগও 

তদনূপ।* পাঠক স্তলভাগের পদার্ণ লঈখা ঠ্%| করিবার পঞ্থ ধরিতে 

পারিলে, এখন জল-ভাগেন অলৌকিক নান দর্শনে প্রনুত্ত ত31 জঙ্প- 

ভাগ যেমন স্তল-ভাগ অপেক্ষা বৃহৎ তদলর্গন বিশায়কব ব্যাপার তদ্রপ 
অনন্ত । স্থল-ভাগে বেদন জীব জন্ক ৭ উদ হ1০১ ভলেব মধ্যেও তদ্রূপ 

পদার্থ আছে | কিন্থ জলেব মধ্যে কতকগুলি বিশে ধরণের পদার্গ আছে 

যাহ! স্থলভাগে নাই । জলজ-পদাগেল গাকান৭ গুগক্ | 

কোন জলজ প্রাণী এত ক্ষুদ্র দে দেখিতে পানা যা না। আবার 

কতকগুলি এত বুহৎ ঘে, জ্ঞাঙগগাজ উহার পটে লাগিলে লোকে মনে করে 

যে উঠা সমূতর নপাস্ত চরে আটকিরা গিণাছ | হশাগীগণ, 

স্থল জ্ঞানে তডপররি অবতরণ কপি 1 পিদ্লণ কবে । 

কিন্ধ আগুন জালি. পাঁক কবিতে লাঁণিলে নেট প্রণী 'অগ্নির তেজ স্পর্শ 

করিয়া নডিতে লাগে এবং কখন কথন ঢুবিন। বার ॥ তখন লোকে বুঝিতে 

পারে যে উহা ডাঙ্গা নহে-জলজ প্রানীর পুষ্ট । সমুদ্রের .এবং তনন্তরগত 
৭৭ 

_ জলজ প্রা 
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: গদার়্ের অলৌকিক অবস্থা বর্ণনা করির়। বহু লোক বনু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 
এই ক্ষুত্র পুস্তকে তাহা..সমাবেশ, হইবে না।, ্ এ 

পাঠক! জানিয়া লও. বিশ্বত্রষ্টা আল্লা সমুদ্র-গর্ভে এক জীব স্থষ্টি 

_ করিয়াছেন তাহার পৃষ্ঠের অস্থিকে বিন্বুক বলে। আল্লা তাহাকে বৃষ্টি 
| ' পাতের সময় জানিবার ক্ষমতা! দিয়াছেন এবং মেঘের বারি 

বিন্দু উদরস্থ করিয়! লইতে প্রত্যাদেশ করিয়াঙ্ছেন। মেঘ 
হইতে বৃষ্টি পাঁত হইবার, কালে তাহারা সমুদ্রের লবণাক্ত জলরাশির তল 

হইতে তাসিয়া উপরে উঠে এবং মেঘের দিকে দুখ খুলিয়া থাকে ; খিষ্ 
ৃষ্টি'জলের. কয়েক বিন্দু উদরস্থ. হইলে মুখ মুদ্রিত করতঃ পুনরা'র সমুদ্র-তলে 

,চলিয় যায়। সেই মিষ্টজল উহার উদরে, মাতুগণ্ে শুক্রবিনদুর ন্যার সযতে 
রক্ষিত হয়। বহুদিবল পরে বথাকালে তাহ! মুক্তাফল রূপে পরিণত হয়; 

কিন্তু সকল বৃষ্টি-বিন্দু মুক্তা হয়না । আবার, যাহা হর তাহার মধ্যে কোনটা 

ক্ষুদ্র কোনটা বৃহৎ হইয়া থাকে। এ মুক্তা ফল লইয়া মান্সৈরা শরীরের 

শোত৷ সৌনব্য বৃদ্ধির জন্য হার বা অন্য ভূষণ প্রস্তত কনে। 
সমুদ্র-গর্ভে আল্লা! লোহিত-প্রস্তরবৎ এক প্রকার বৃক্ষ কৃষ্টি করিয়াছেন । 

তাহার আকার প্রকার অবিকল বৃক্ষের ন্যান। এ বৃক্ষের দেহ, উজ্জল 

বহুমূল্য প্রস্তর সদৃশ এবং এক প্রকার, রত্ব বলিয়া 

বিখ্যাত। উহাকে আরবীতে “মরজান, ও বাঙলা 

প্রবাল বা পলা (টীঃ ৪১২) বলে। এ প্রবাল-বৃক্ষ হইতে নি:স্ত 
ফেণ| . সমুদ্র-তরজে তীরে আসিয়া জমে এবং “আম্বর নামে কথিত হয়| 
সমুদ্রে এইরূপ আশ্চধ্য. বিস্মকর পদার্থ অসংখা আছে । সে গুলি এক 
হিসাবে জীব অন্য হিসাবে উদ্ভিদ আবার তাহাদের সঠিত কাহারও খিল নাই। রন 

_ঝিনুক 

প্রবাল ও আমন্বর 

পপ আলাপ পালিত পপাশসপ্সসাসি 

টাকা__৪১২। সমুগ্র গর্ভে 'প্রবাল-শৈল” বা প্রবাল পৃহাড দুষ্ট হয়। উহা প্রথমে £ 
ৃক্ষাকারে বন্ধিত হইয়৷ পরিশেষে পাহাড়ের আকার ধারণ ক-র। স্থল্জ রৃশ্সের সহিত প্রবালের 
অতি ঘনিষ্ট সাদৃশ্য আছে। বৃক্ষরাজি শিকড়ের সাহারো খুৃ্তিকা হইতে রস চুবিয়া লইয়া নঙ্দি 

প্রাপ্ত হয়৷ ' প্রবাল বৃক্ষ সেরূপ নহে। সমুদ্্র-গর্ভে এক প্রকার ক্ষুপ্ন কীট বাস করে 

তাহারা বৃদ্ধ হইলে ভীহাদের ,গাত্র হইতে জলে অমিশ্র এক প্রকার রন বাহির হয়। কীট- 

গুলি ইতন্ততঃ বিচরণ করিয়া জীবনের শেষভাগে সমুদ্রের অল্প গভীর অংশ নিব্বাচন করত? 

তথায় অবস্থিতি করে। এবং তাহাদের গাত্র হইতে রস নিত হইয়া কিন হইয়া বায়, 

গরে উহার উপরে অনা কীট আসিয়া বাস করে ও শরীর-নিঃহত-রস স্তাপন করিতে থাকে। 

এইরূপ প্রবাল কীটের পরীর নিঃগত রস একত্র পুপ্লীঞৃত হইয়া বুক্ষ রূপে বদ্ধিত হয ; লোকে 

উহ প্রস্তরবৎ কা্টিযা আনিয়। খণ্ড খণ্ড করতঃ 'পল। ও “আঁকীক' নামক রত্বুরূপে ধিক্র €1 

করে। স্থল জাগে বৃক্গ-শাথার এক প্রন!র কীটের শরীর-নিশ্থত'রস হইতে লাঙ্গা জন্মে । 

পি 



৭, কি পি তি নিট 

অতঃপর জলের উপর জাহাজ ও নৌকা "চলাচল লইয়া “চিন্তা! 'করা- 
কর্তব্য। নৌকা জলে না ডুবে এমন” ভাবে 'নির্দাণ করিতে ায্যকে 

আল্লা বুনি দিয়াছেন। নৌকা চালক নাঝিকে অনুকূল " 

ও প্রতিকৃল বাধু চিনাইয়া দিছেন। লক্ষতাঁদির সৃষ্টির" 
মধ্যে তাহার ইহাও এক উদ্দেশ্য ছিল যে, অকৃল সমৃপ্রের 
মধ্যে যেখানে জলরাশি ভিন্ন, কূল কেনারা দেখিতে পাওয়া! যায়না তথায় 

এ নক্ষত্র দেখিয়া নাবিকগণ পথ-নির্ণয় করে। ইহা এক অত্যাশ্ধ্য 'বিশ্ময়- 

কর ব্যাপার | . | 

অতঃপর জলের প্রতি লক্ষ্য কর। জঙ্লের আকার প্রকার সরলতা 

্বচ্ছতাঁর বিষয় ভাব। সকল পদার্থের সঙ্গে উহার' সংসক্তি আছে । : এবং সেই 
₹সক্তি-প্রভাবে কিরূপ কাধ্য হয়তাহ৷ লইরাও চিন্তা 

ঠা? জলের প্রকৃতি 
কর। জলকে আল্লা সমস্ত ভীব জন্তধ উর্ভিদ এমন ওবিশিষ্টত 

কি সমস্ত সৃষ্ট-পদার্থের জীবন" স্বরূপ' স্ছার্টু করিয়াছেন? 
ইহা এক অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার । পাঠক" ভাবিয়া দেখ, প্রচণ্ত 
পিপাসা লাগিলে তুমি যখন 'এক অঞ্জলি জলের' জন্য 'লালায়িত হও তখন 

যদি জলের অভাব হয় ও সহজে না পাও. তবে তুমি তন্তটুকু জলের 

বিনিময়ে তোমার যথাসর্সন্ব ধন দিতে প্রস্তত হইবে । আবার সেই জল 
পান করিবার পর যদি উহা৷ তোমার" মুত্রাধারে আটটকিয়া যায়__প্রজাবের 

পথে বাহির না হয়__তখনও তুমি সেই' মূত্র বাঁহির' করিয়! দিয়া মুত্র-যন্ত্রণ! 

হইতে বাচিবার বাসনার তোমার ষথীসর্ধর্থ চিকিৎসককে দিতে প্রস্তুত হইবে । 
কথা, জল ও সমুদ্রের অলৌকিক গুণের সীমা নাই। 
আল্লার অসীম গুণাবলীর ষষ্ঠ নিদর্শন-_বায়ু ও বাছু মণ্ডলের অন্তত 

"পদার্থ । বায়ুমগ্ডল বাস্তবিক তরঙ্গাকৃলিত সমুদ্রবৎ। বাযুগ্রবাহককে, বায়ু- 
সমুদ্রের তরঙ্গ বলা যাঁয়। প্রিয় পাঠক । ভাবিয়া! দেখ যে, বাযুরাশি এমন 

লঘু ও হুল পদার্থ যে চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং এমন বে 

যে, উহার ভিতর দিয়! দেখিবার বাধা জন্মার না, 

সেই বাধু তোমার প্রাণের খাদা। পান বা আহার 

দিবসের মধ্যে একবার গ্রহণ করিলেও শরীর রক্ষা পাইতে পারে কিন্ত এক 
ঘণ্টা. কাল শ্বাস বন্ধ হইলে--প্রাণের খাদ্য. রা তোমার .উদরের মধ নী 
গেলে তুমি মৃত্যুম্থে পতিত হুইবে-এ কথ! কি কমি? চিন্তা কর দন) 

৭৪ 

গমনের ব্যবস্থা 
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বাতাসের ,আর একটী খুণ এই যে, ইহার . প্রন্াবে নৌকা জলের উপর 
ভাসমান থাকিতে পারে বাতাসের প্রভাব হইতে মুক্তি না পাঈলে ইহা! আর 
জলমগ্র হইতে পারে না! । (টীঃ ১৩) বাতাসের গুণ ও উপকারিতা বণন! 
করা বহু বিস্বৃত। প্রির পাক, প্রথমে তুমি বাতাসের কথা বুঝিযা দেখ; 

মহাপ্রভু কোন্ কোন্ পদার্থ বেগে বাত।প প্রশ্তত করিরাকেন। মেঘ, বৃষ্টি, 

বন্তরধবনী, বিছ্যুৎ, তুষার, বরফ, এই বাতাসের মধ্যে হইতে হয বাবিদ 

মেঘের বিষয় চিন্তা কর, উহা অদৃশ্য বায়ুর মধ্যে সর্দ্যদাই উংপন্ু ডি 
সমু নদী প্রভৃতি জলাশয়ের উপব দিনা লাঁগু পাহি 

হইবার কাঁলে, উহার জলীয় অংশ বাম্পাঁকারে রা 

লইয়া উপরে প্রেরণ করে। তদ্ব্যতীত পাহাড পর্বত হইতে তোজর প্র্াৰে 

বাম্প উত্থিত হয়, আবান বাধুর উপাদানস্থ পদার্থ হইতেও বাশ প্রশ্থত হস | 

সেই সমস্ত বাম্প উপরে উঠিবাঁমার মেঘ নাম প্রাঃ হয়। পাঁগড় পর্বত 

বা সমুদ্রাদি জলাশয় হইতে দ্ববে অবস্থিত দেশে বাযু-প্রবাহে খী মেঘ চালিত 
হয় এবং তথায় বিন্দু বিন্দু আকারে বর্ষিত হয়। 

ৃ্টিজলের ফোটা সাধারণতঃ ঠিক সরঙ্গ ভাবে ভূপষ্ঠে পতিত হস। 
বৃষ্টির যে ফোটাকে আল্ল। যে স্থানে নিক্ষেপ কবিশার বিধান লিপীবদ্ধ 

করিরাছেন ঠিক সেই স্থানে হোই ফেপাটা গভিনে। যে 
খপ? রি কীট পিপাসায় কাতন হইগ্পাছে, তাহার পরিতপ্রির জনা 

বৃষ্টির যে ফেশটা গুলি নিদ্ধীরিত ছিল, ঠিক তাগাই সেই 

কীটের প্রতি বর্ধিত হয়। এইরূপ বিধানে, যে উদতিদ জলাভাবে শুখা- 

ইতেছিল, তাহ! নির্দিষ্ট বৃষ্টির ফেশাট! প্রান্ত হইয়া! সজীব হইয়া উঠে । যে 

শসা-দানা পরিপুষ্ট করিবার জন্য যে জল-বিন্দু নির্ধীরিত চিল, ঠিক সেই 

বিন্বুগুলি তাহার উপর আগমন করে । বুক্ষের উ.চ শাগায় যে ফল্টী রসের» 

অভাবে শুখাইতেছিল, ঠিক সেই বৃক্ষের মূলে নিদিষ্ট বৃষ্টি-জল ঢালিণ! দে 

_ মেঘ 

টীকা--৪১৩। জলে স্কাসমান নেকার তলার ছিদ্র হই.স ছিদ্র পথে জল্গ উঠিয়া নেকা! 
গহ্বর পরিপূর্ণ হয় ও নোঁকাটী আর জ্ঞাসমান থাকিতে পারে ন। এই আকগ্সিক বিপদ হইতে 
রক্ষার নিমিত্ত, পুরাকালে সমৃদ্রগামী কোন কোন নৌকান্ন সহিত বাশ পূর্ণ কোষ (7৫ (107 
€00)9570705069 ) যুক্ত থাঁকিত বসিয়া মনে হয়। এইরূপ [দীকার তলদেশে আঘাত পাইয়! 
ছিদ্র হইলেও, আবদ্ধ বাধুর চাপে নৌকায় জল উঠ্িতে পার না__ইহা ভাসমান থাকিয়া দায়। 
বাতাসের সাহাধা লইতে জানিলে, ইহা নিমজ্জমান নৌকাকে বা দে কোন পদার্থকে জলে ডুবিতে 
না দিয়। ক্াসমান বাধিবার ক্ষমা ও গুণ রাখে । এইরূপ, রুদ্ধ বাতাসের প্রাবে ফা 'লাইফ 
ফেন্ট' ২৪,.'বয' জলমগ্ন হইতে পারে না দেখা! যায়। 

৮৮৬ হয়, 



সঙক্জাৰ চিন্তন ] [১৬২৫ পলি পুত 

টি উঃ 
হয়, আবার সেই জলের যে অংশে সেই ফল তাজ। করিবার বিধান হইয়াঞ্ছিজ 
ঠিক মেই জলটুক্ বৃক্ষ মূলের অভান্তরস্থ কৈশিক-শিরা-পথে, ঠিক সেই শুষগ্রার 
ফলের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক তাহাকে সরস করিরা তোলে। তোমরা কিন্ত 

এমন করুণাগয়ের সদয় ব্যবস্থার কথা ভুলিয়া! গিয়া, পশুর ন্যায় চিন্ত।-শূন্য 
অবস্থার সেই ফল আহার করিয়া থাক। বুষ্টি-জলের প্রত্যেক বিন্দুর উপর 
আল্ল। ইহ! লিখিয়া রাখিয়াছেন যে--এই বিন্দুটা অমুক স্থানে পড়িবে এবং 

অমুক জীবের জীবিকা রূপে গরিণত হইবে | বুষ্টি-জলের বিন্দু সংখ্যা গণন 

করিতে যদি পৃথিবীর সমস্ত লোক একত্র হয় তথাপি গণিয়া উঠিতে গার 

না। মেঘের জল যর্দি একবারেই বধিত হইর। পড়িয়া যাইত তবে উদ্ভিদ 
জাতির অনিষ্ট ঘটিত | উদ্ভিদ যেমন ক্রমে ক্রমে বাড়ে তেমনি ক্রমে ফ্রেমে 

গলের প্রয়োজন হয়। ক্রমে ক্রমে জল-পিঞ্চনের ব্যবস্থা করিতে, বিশ্বপতি 

শীত ঝহুকে হৃষ্টি করিয়াছেন এবং খতু-বুদ্বও অতি সাবধানতার সহিত নিঘমা- 

ম্যায় স্বীর কর্তবা-কাধ্য নির্ববাহ করিতেছে । বাধু-মগুলস্থ জল-কণা, শীতের 

প্রভাবে তৃষারের আকার ধারণ পূর্বক ধুনিত তুলার ন্যায় পর্বত-পৃষ্ঠ আচ্ছাদন 
করিয়া রাখে । কৌশলময় আল্ল!, এইব্লপে পর্ধতকে বরফের আলয় বানাইয়। 

য/খিয়াছেন । পার্ধত্য স্থানের বারু বড় শীতল তঙ্জন্য পর্বত-গান্রে সর্ধ্বদ! 

যর জমিয়া থাকে এবং সে বরফ শীঘ্র গলির যায় না। শীতের পর 

বসন্ত আসিলে শীতের প্রভাব কিছু কমে ও উষ্ণতার বৃদ্ধি পায়; তখন 

বরফ ক্রমে ক্রমে গলিতে আরম্ভ করে । তখন ঝরণা ও নদী দিয়া অধিক 

জল প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে । গ্রীষ্মকালে বরফ গলিতে লাগিলে 

জলের মাতা আবও কিছু বুদ্ধি হয় | তখন ক্ষেত্রে প্রয়োজন মত জল ব্যবহৃত 

হইতে থাকে । আবার দেখ, সদ! সর্বদা বৃষ্টিপাত হইতে থাকিলে জীব জস্ক 
ও উদ্দৃভিদ সকলেরই কষ্ট হইত--এমন কি অনিষ্ট হইত। আবার একই বায়ে 
সমস্ত জল বর্ধাইয় দিয়! বৃষ্টিপাত বন্ধ করিলে উদ্ভিদরাজী সম্বংসর ধরিয়া শুক 

থাকিত। দেখ, বরফ-স্থষ্টির মধোও আল্লার মহ! কৌশলময় দয়া নিহিত আছে! 

করুণাময় আল্লার দয়! যে কেবল বরফ-হৃষ্টির মধ্যেই নিহিত আছে তাহ 
মহে--গ্রত্যেক পদার্থের সৃষ্টির মধ্যে জগতের উপর আল্লার দয়া দেদীপামান 

আছে । বরং ভূতল ও গগন-মগুলের প্রত্যেক অংশ ও প্রত্যেক পদার্থ তিনি 

সত্য-সহকারে, বিচার পূর্বক, কৌশল-পুর-সদয়-ভাবে ক্রি করিয়াছেন এই 
কারণে আল! বলিতেছেন-- 

৭ ১ ৮১ 
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“গগন মণ্ডল ও ভূমগ্ডল এবং যাহা কিছু তছ্ভয়ের মধ্যে আছে এ সমস্ত 

আমি “খেল্ তামাশা” ত্বরূপ স্থষ্টি করি নাই । সত্য ভিন্ন অন্য কোন 
প্রকারে আমি তাহাদিগকে স্ষ্টি করি নাই কিন্ত তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ 

লোক ইহা বুঝে না 1” (২৫ পারা। রা দোখান। ২রোকৃু।) ইহার 
ভাবার্থ এই যে, আল্লা কোন পদার্থ নিরর্থক ত্রীড়াচ্ছলে স্যপ্টি করেন নাই ॥ 

সমস্ত পদার্থ সত্য সহকারে অর্থাৎ যে ভাবে করা উচিত ছিল ঠিক সেই 
তাবে সৃষ্টি করিয়াছেন । 

আল্লার অসীম গুণাবলীর অপ্তম নিদর্শন_গগন-বাজ্য ও তন্মধাস্থ 
গ্রহ নক্ষত্রাি জ্যোতিফ । গগন-রজ্যে যত আশ্চর্য্য ঘটন] ঘটিতেছে তাহার 

তুলনীয় ভূমণ্ডলের ব্যাপার অতি সামান্য । গগন ও গগন-বিহারী গ্রহ নক্ষন্বা- 

দির আশ্চর্য্য ব্যাপার চিন্তা করিয়া দেখিতে মহাপ্রভু কোরআন শরীফের 

নানা স্থানে আদেশ করিয়াছেন । তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন__ 
ডু 

লে ৪ টি তি গঠন টি ১৬ গনি তু 

রা টি এ 19 ৯২০০০ ৬০০ রি 131 9 

শা ০টি ৪ 2 রি চু 

তি 

এবং আকাশকে আমি সুরক্ষিত ছাত করিয়াছি কিস্ত তাহারা ( মানুষের! ) 

সে চি্ু দর্শনে বিযুখ আছে ।” (১৭ পারা। শুরা আম্বীয়া । ৩ রোকৃ।) 

এগ অন্যত্র নটি 
8 পাঞ ত 8৮০ রি 1 | 5 লিপি 

৮ 
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রাই 
“গগন ও পৃথিবী সৃষ্টি করা অবশ্যই মনুষ্য সৃষ্টি অপেক্ষ।! অতীব কঠিন একথা 

কিন্ত অধিকাংশ মানব জানে না ।” (২৪ পারা । হুরা মোমেন । ৬ রোকু।) 

আল্লা মানবকে গগন-রাজ্য দর্শনের আদেশ করিয়াছেন ; একথায় ইহা! বুঝিওনা 

যে, চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া! আকাশের নীলিমা ও তারকাগণের উজ্জ্বলতা দেখিতে 

বলিয়াছেন । তদ্রূপ দর্শন পশুগণও করিয়া থাকে | গ** 

এখন গ্রহ নক্ষত্রগণের গতি ও বুর্ণনের অবস্থা অবগত হও । তাহাদের 

উদয় ও অন্ত সম্বন্ধে চিন্তা কর। তাহারা কি পদার্থ এবং কেন ক্ষ 

হইয়াছে তৎসন্বন্ধে অনুধাবন কর। অসংখ্য নক্ষত্র ও তারকার সংখা 
সম্বন্থেও ভাবিয়া দেখ। বর্ণ ও উজ্জলতা সম্বন্ধে ভাহারা পৃথক পৃথক-_ 

কোনটা লোহিত, কোনটা শুভ্র, আবার কোনগুলি পারদ ধাতুর ন্যায়। 
আবার দেখ, কেহ ক্ষুদ্র কেহ বৃহৎ। পশ্চাৎ ইহাঁও দেখ যে, তাহাদের 

কতক গুলিকে কল্পনা বলে দলবদ্ধ করিলে এক একটা মূর্তি বলিয়া বুঝ! 

যার_কোন দল মেষের আকার, কোন্গুলি বুষের ন্যায়, আবার কোনগুলি 

বৃশ্চিকের সদৃশ দেখা যাঁয়। এইরূপ কল্পনা করিলে, ভূপৃষ্ঠে যত প্রকার 
পদার্থ দেখ! যায় তত সকলের মুর্তি আকাশের তারা দ্বারা অঞ্কিত আছে 

বলিয়]! কল্পনা! করা যাঁয় । তাহার পর, নক্গব্রগণের গতি সম্বন্ধে চিন্তা কর-- 

কতকগুলি এক মাসে সমস্ত আকাশ ভ্রমণ করে, কোন কোনগুলি এক বৎসরে, 

কোনগুলি বার বৎসরে আবার কোনগুলি ত্রিশ বৎসরে গগন-পথ পরিভ্রমণ 

করিয়া আসে। কতকগুলি তার! এন্সপ ধীর ভাবে চলে যে বোধ হু 

যেন তাহার। চিরকাল একস্বানে স্থির হইয়া আছে। আকাশ-মগল যদি 

চিরস্থায়ী থাকিত- প্রলয় না হইভ-_তবে ৩৬ হাজার বৎসরে খ তারাগুলি 

আকাশ পথ পার হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, গগন-মগুলের 

বিশ্ময়কর ব্যাপারের অন্ত নাই সুতরাং তৎসন্বন্ধীয় জ্ঞানেরও সীম! নাই। 
পাঠক, তোমরা যখন পৃথিবীর আশ্চর্য্য ব্যাপারের কিছু কিঞিৎ চিনিয়াছ 

তখন বোধ হয় একথাও জানিতে পারিয়াছ যে, পদার্থ যত দূরে থাকে তাহায় 

আকারও তত ক্ষুদ্র দেখা যায়। প্রথমে পৃথিবীর আকার কত বৰ ভাবিয় 
দেখ । ইহা এত বড় প্রকাণ্ড যে কোন ব্যক্তি ইহার সীমায় উপস্থিত্ত হইতে 

পারে না। হুর্ধ্য, এই পৃথিবীর ১৬০ এক শত যাইট গুণ বুহৎ । (টী*১৪) 

টাকা_৪১৪। এরপ স্থলে এক শত বাইট শব্দে ঠিক সংখা! প্রকাশ না করিয়া 'অসংখা' 
অর্থ প্রকাশ করে। “বিশা শ' অর্থাৎ ১২০ একশত বিশ শব্দও এ প্রকার 'অপংখা' অর্থ 

৮৩ 
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৫ ঠিছ 
সেই অতি প্রকাণ্ড হুর্ধ্য পৃথিবী হইতে কতদুর ব্যবধানে থাকায় উহাকে 
এক থানি শ্ুুদ্র থালার ন্যায় দেখা যায় এ কথা একবার ভাবিয়া দেখ। 

ইহা হুইতে বুঝিতে পারিবে, স্ধ্য কিরূপ ক্ষিপ্র গতিতে গগন-মগুলে বিচরণ 
করিতেছে। অর্ধ-ঘণ্টার মধ্যে সুর্যের পরিধি ( বেড়) তু চত্রবাল পার হইতে 

দেখ। যায় বটে কিন্ত সেই সময়ে পৃথিবীর দূরত্বের এক শত যাইট গুণ পথ 
আকাশ মার্গের মধ্যে দিয়া চলিয়! ঘায়। একদিন মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ও 

হুজরৎ জেবরারেল ফেরেশ তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন__“ন্ুধ্য কি ডুবে ?” 

তিনি বলিয়াছিলেন “না-ই 1৮ ইহা! শুনিয়া পুনরায় জিজাসা করিয়াছিলেন 
“উহার অর্থ কি?” হুজরৎ জেববাঁয়েল বলিয়াছিলেন ““না- হা” বলিতে ষে 

সময় লাগে, তন্মধ্যে সূর্য্য পাঁচশত বৎসরের পথ চলিয়া বার |৮ (টীঃ ৪১৫) 

কোন কোন তারকা পৃথিবীর আকার অপেক্ষা শত শত গুণ বৃহৎ কিন্ত 

দূরত্বের আধিক্য জন্য নিতান্ত ক্ষুদ্র দেখা যাঁয়। প্রিয় পাঠক ! ভাবিয়া দেখ 

এরূপ বুহৎ তার! আকাশে ছুই দশটা নাই বরং অপংখ্য আছে । তারকা- 

মণ্ডলী আকাশে কত আছে তাহার সংখ্যা কর! মানবের সাধ্যের অতীত । 

এবূপ অবস্থায় বিশেষরূপে তাবিয়। দেখ আকাশ কত বড়। সেই প্রকাণ্ড 

আকাশের ছবি তোমার এই ক্ষুদ্র চক্ষে অতি সহজে সমাবেশ হয় । ইহা হইতে 

সষ্টি-কর্তী আল্লার অসীম ক্ষমতা ও আশ্রধ্য কৌশলের কিছু পরিচর পাইতে 

পার। প্রত্যেক গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে পৃথক পৃথক কৌশল ও প্রভাব নিহিত আছে; 
এবং প্রত্যেকের গতি, স্থিতি, প্রত্যাবর্তন, উদয়, অন্ত এবং মধ্য-গগনে 

অবস্থান ইত্যাদি নানা অবস্থার মধ্যে বহু কৌশল ও বহু হেকমৎ নিহিত 

আছে । কুর্যের নানা অবস্থানের মধ্যে যত কৌশল স্থাপিত আছে তন্মধ্যে 

কতক গুলি অতি প্রকাশ্য। মহাঁকৌশলী সুর্যের পথটী রাশ্শি-চক্রের মধ্যে 

দিয়া গ্রসারিত রাখিয়াছেন তন্মধ্যেও বহু কৌশল স্থাপন করিয়াছেন । বাশি- 

প্রকাশ করে আরবীতে "৭* সহত্তর, ৭৮০ সাত শত' শব্দ ঠিক প্রবূ্প অসংখ্য অর্থ প্রকাশ করে। 
বাঙ্গল। ভামাতেও “দশ' “পাচ” হাজার এঁকপ অসংখা-বাচক। বণ্ুমান সমস শৃধ্য পৃথিরী . 
অপেক্ষা! ১৩ তের লক্ষ গুণ বড় বলিষা প্রমাণিত হইয়াছে। 

টীক1--১১৫। উত্তন্ের ভাবার্থ এই_হ্ু্য ডুবেনা বাঁ তাহার কোন পরিবর্তন হয় না। 
দৈনিক গতিক্রমে পৃথিবী নিজের শরীর গডাইয়! ঘুরে তাহাতে প্রায় ১২ ঘণ্টায় হুর্যের উদয়াস্ত 
দেখা ঘায় এবং বাধিক-গরতি-ক্রমে প্রীয় ৩৬৫ দিনে হুর্যোর চতুদ্দিক ঘুন্িয়া আসে-_তাহাতে 
খতু পরিবর্তন এবং রৌদ্রের তীক্ষুতা খব্বতা বুঝা যায়। তদ্ব্যতীত সুধা, পৃথিবী আদি গ্রহ 
ও উপগ্রহ সঙ্গে লইয়া আল্লার বিধান মতে শুনা-পথে অতি তয়ঙ্কর বেগে ,.কোন নির্দিষ্ট দিকে 
ধাবিত উক্ত | দে গতিকমে নিমিধ নধো পাচশহ বৎসরের পথ চলিয়া! সার.। 
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চক্রের মধ্য দিয়া হূর্ধ্যের গতি থাকাতে এক খতুতে হুর্ধ্য মন্তকের উপর, 

মধ্য-গগন দিয়া চলিয়া! যায় এবং অন্য খতুতে মাথার উপর দিনা না গিয়। 

কিছু হেলিগা চলে। এই পরিবর্কনে বায়ু মলের ও শীতাতপের পরিবর্তন 

ঘটে। ইহার ফলে শীত গ্রীত্মাদি খতু-ভেদ হয়। & কারণে ৃর্য্যের উদয় 

অস্তের স্থান পরিবর্তন ও দিবা রাত্রির হাস বৃদ্ধি হয়। এইরূপ কথার বিস্তৃত, 
বিবরণ লিখিতে গেলে প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে পারে। 

বিবিধ জ্ঞানের তুলনা-_যাহা! হউক, পাঠক! এ সমস্ত ত্যাগ | করিয়া 
কেবল আমাদের ভ্ঞ।নের কথ ভাবিয়৷ দেখ। আমাদিগকে আল্লা দয়া করিয়! 

এই অল্প কয়েক বৎসর বয়সের মধ্যে যত জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহ! যর্দি 

বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হই, তবে বছ বৎসর লাগিবে। কিন্ত 
আমাদের জ্ঞান, আওলীয়া আশ্বীয়াদিগের জ্ঞানের তুলনায় মানবের জান অতি 

নিতান্ত ভুচ্ছ। আবার আওলীয়াগণের জান, যাহা হারা জান অত লীগ 
আল্লার স্থষ্ট জগৎ-অধ্যায় পাঠ করিয়া সংগ্রহ করেন, তাহা 

আশ্বীয়াগণের জ্ঞানের তুলনায় নিতান্ত অল্প । আবার আব্বীয়াদিগের জ্ঞান, 

প্রধান, প্রধান ফেরেশ তাগণের জ্ঞানের তুলনায় নিতান্ত সংক্ষিপ্ত । আবার 
এই সমস্ত শ্রেণীর জ্ঞান একত্র সমষ্টি করিয়া মহাগ্রভুর জ্ঞানের সহিত তুলনা! 

করিতে গেলে, এমন তুচ্ছ বলিয়! বুঝা যাইবে যে, ইহাদের জ্ঞান-সমষ্টিকে 

জান বলা শোভ। পায় না। আল্লা! আলা! মহাপ্রভু বিশ্বপতির কি. 

অপার মহিমা! তিনি স্বীয় দাসদিগকে জ্ঞানফল ভোগের সৌভাগ্য দান. 
করিয়। এবং অনন্ত জানের রাজ্যে প্রবেশের প্রশস্ত রাজপথ সম্মুখে খুলিয়া 

দিয়া, অজ্ঞানতার দাগ প্রক্ষালন করিতে উৎসাহ দিতেছেন এবং বালতেছন-_- 
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«এবং তোমাদিগকে জ্ঞানের মধ্য হইতে কিছু সামান্য জ্ঞান তিপ্ন আর 

কিছু দেওয়া হয় নাই।” (১৫ পারা। সুর! বণীএছরার়েল। ১* রোকু ) 

সম্ভব চিস্তনের বিবয়-বন্তর ক্রমোম্নত তালিক1_বাহা হউক, 

পাঠক! তোমার দেহ সম্বন্ধীয় আশ্চর্য্য ঘটনা! তোমার যত নিকটবর্তী, 

গগন মণ্ডল ও ভূমগুল তোমার তত নিকটবর্তী নহে। আবার গগন-মগল 

ও ত্মগ্ুলের বিন্মঘ়কর ব্যাপারের সহিত তোমার দেহ-সঙগন্ধীয-- আশ্চধ্য 
৮৫ 
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ঘটনা তুলনা করিলে একটা বালুকা-কণা তুলাও হইতে পারে লা। তুমি 
যখন তোদার দেহ সহবন্ধীর আপ্চর্ধ্য ঘটনাগুণি সম্পূর্ণ জানিতে পার নাই 
তখন অসীম গগন-রাঙ্গের অত্যাশ্চিধ্য বাপাত্র কিদপে অবগত হইতে পারিবে ? 
তোমাকে উন্নতির পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রমর হইতে হইনে | প্রথমে তোলার 
নিজের সব্দ্ধে সকল কথা জানিয় লও, পরে পৃথিবীর সম্বন্ধে জান; তাহার 
পর সমস্ত উদভিন, 'খব জন্তু ও মশস্ত জড় পদাণের আশ্চর্য/ গুণ অবগত 

হও। তাহার পর বাধু ও বায়ু মধ্যস্থ মেঘাদির বিশ্মণকর ব্যাপার বুষিয়! 

লইয়া অবশেষে আকাশ ও গ্রহ নক্ষত্াদির অদ্ভূত ব্যাপার অবগত হইতে 
চেষ্টা কর। এই সকল বুঝিয়৷ লঈঘা পরে আল্লার 'কুরছী” ( আসন ) ও 
'আর্শ” কি পদার্গ, বুঝিবার চেষ্টা কর। তাহার পর জড় জগৎ ত্যাগ করিয়া 
আঁধ্াশ্মিক জগতের পর্ধযালোচনাঁৰ নিমগ্র হও । তৎসমুদয়ের তথ্য অবগত 

হইলে, ফেরেশতা শয়তান ও জেন কিরূপ পদার্থ, জানিতে চেষ্টা কর। 

শেষে ফেরেশ তাগণের শ্রেধ-বিভাগ এবং তাহাদের বিভিন্ন “মোকাম 
চিনিয়া মও । (টীঃ *১৬)। 

ভাল্লার শ্ল্প-নৈপুগণের ক্রমিক উপলব্ধি সন্ভাব-টিন্তন দ্বারা 
জন্তভব- পাঠক, চিন্তার ধরণ বুঝাইবার উপলক্ষে এখন যাহা বল! গেল তাহ! 
একটী নমুনা মাত্র । এই ধরণে চিন্তা করিতে লাগিলে নিজের মোহ চিনিতে 

পারিবে । দেখ, তুমি কোন আমীরের মুরম্য সৌধ এবং বিচিত্র বালাখানা 

দর্শন করিলে তাহার শি্-নৈপুণা দর্শন মুগ্ধ হণ “দত বদ দিন ধরিয়া প্রশংসা 

করিতে থাক; কিন্ত আল্লার এই অত্যাশ্চধ্য বৈচিত্রময় গৃহে তোমর! সর্বদা 
বাস করিতেছ অথচ এ গৃহের শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছ না! 

এই বিশ্ব-জগত আল্লার গৃহ । ভূতল তাহার “ফরশ+, 
যিৎজগত আল্লার গৃহ আকাশ উহার ছাত। বিনা স্তন্তে এত বড় প্রকাণ্ড 

ছাত বর্দমান আছে, ইহা নিতীস্ত বিশ্ময়কর ব্যাপার । পাহাড় পর্বত, 
সেই রাজপ্রাসাদের ধন-ভাগার এবং সমুদ্র তাহার রত্বাধার। জীব ও 
বুক্ষ-লতা ইত্যাদি উহার গৃহ-সামগ্রী; চন্দ্র সে গৃহের প্রদীপ; সুর্য, 
মশাল; নক্ষত্র-রাজী, ঝড় লন? এবং ফেরেশতাগণ মশান্চী। কিন্ত তোমরা 

এই মহারাঁজ-প্রাদাদের সৌন্দর্য ও আশ্চর্য্য বৈচিত্র দর্শনে অন্ধ হুইয় বাস 

টাকা-৪১৬। মূল গ্রন্থে এই প্যারাটা পূর্ববর্তী প্যারা ছুইটীর প্রথমে তারক1 চিঞ্জিত 

স্বাদে ছিল। শৃঙ্খলার জনা স্থান পরিবর্তন করা হইল 
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করিতেছ। ইহার কারণ এই যে, এই বিশ্বরাজ-গ্রাসাদ অসীম ও বৃহৎ" কিন্ত 
তোমাদের চক্ষু নিতান্ত কুত্র । এই ক্ষদ্র চকে তত বড় গৃহ দেখিতে পাইতেছ না? 

তোমাদের সাদৃশ্য একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকার ন্যায়, সে পিপীলিকা রাজ-প্রাসাদের 

কোন স্থানে ছিদ্র মধ্যে বাস করে। মে নিজের বাস-গৃহ, আহার এবং 

বন্ধু-বান্ধব ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পায় না, তদ্ভিন্র অন্য কোন বিষয়ের 

সংবাদও রাখেনা এবং ঠিগ্তাও করে না। রাঁজ-প্রাসাদের সৌনধা, দাস 
দাসীরিগের বাহার, র/পসিংহাঁদনের প্রতাপ, এ সমস্তের কিছুই সে পিপীলিকা! 
জানে না। তুমি যদি সেই পিপীণিকার ন্যায় জীবন যাপন করিতে চা 

তবে যেমন ভাবে আছ তেমনই থাক। তোমাকে কিন্ত আল্লার-পরিচয়- 

রূপ-উদ্যানের আশ্চর্য্য ভাবাশ। বগা দেখান গেল। তুমি বাহিরে "সানিয়া 

চকু থোল_ দেখিবে, "নার শিল-নৈপুণ্য তোমার চক্ষে পড়িবে, এবং তোমাকে 

আশ্চর্ধ্যান্বিত ও ভীতিবিহ্স হইর! পভিতে হইবে । (আল্লা ভাল ভান্নে)। 

উর াতিইটি 

অইম পরিচ্ছদ 

আল।র প্রতি ভঃসা। 

ভতওয়াকোল--াল্লার প্রঠি ভরসা ও তওহীদ-.একতজ্ঞান। 

তওয়ান্কোল মনের একটা সর্বের্বা্নত অবস্থা-প্রির পাঁঠক ! 
জানিয়া রাখ, মনের একটী সর্ধোরত অবস্থার নাম “তওয়াকোল”। সাধু 

দরবেশগণের মন যে সকল উচ্চ অবস্থায় উন্নত হইলে আল্লার নৈকটা 

পাইতে পারে, সেই সকল অবহ্থ(র মধ্যে তওয়াঞ্কোল” একটা উচতম অবস্থা । 

ইহার এেণী অতীব উর্ছে হুাপিত | 
তওয়ান্কোলের পথে কিরূপ বাধা আসিতে পারে? 

ভওয়াক্কোল সম্বন্ধীয় জ্ঞান নিতান্ত হক্ব ও ছর্বোধ্য) তজ্জনা তওয়াকোল 

অনুসারে চলা ও কাজ করা নিভাল্ক ঢুফর ও কঠিন এবং সে কাঠিন্য এমন ভাবে. 
৮৭ 



কৈ াগ) স্পর্্মমশি ১৬৩২ আইস পরিজ্ছে 
টে উই 

জড়িত হইয়া! আছে হে একটু ইতর বিশেব হইলে ঈমানের (বিশ্বাসের ) 
সর্বনাশ হয়। দেখ, যে ব্যক্তি, মানবের কার্ধ্যাবলীর মধ্যে, আল্লা ভিন্ন অন্য 
কোন পদার্থের দখল আছে বলিয়া মনে করে, সে ব্যক্তি একেশ্বরবাদী 

(এক আল্লা পরম্ত)) বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পুনরায় দেখ, বিশ্ব- 

নিয়ন্তা আল্লা, ও মানবীয় কার্য, এতছুভয়ের মধ্য হইতে উপাদান, উপকরণ 

বা মধ্যবর্তী কারণগুলি বাদ দিলে 'শরীতঅঙ্ অর্থাৎ ব্যবহারিক ধর্শ-নীতিয় 
অবমাননা করা হুর। পুনরায় দেখ, মানবীয় কার্ধযাবলীর প্রকাশ্য কারণ 

সমৃহের মধ্য হইতে কোন কারণ বাদ দিলে বুদ্ধির অপব্যবহার করা হয়। 
আরও দেখ, প্রকাশ্য কারণ সমূহের মধ্যে কোন কারণকে প্রধান বিবেচন!| 
করিয়া তাহার প্রতি ভরস! বাদ্ধিলে, প্রকৃত ভওক্বীদ্-বিশ্বাসী “আল্লা পরস্ত' 

অর্থাৎ কের বাদীর উন্নত শ্রেণী হইতে ভরষ্ট হইবার ভয় জন্মিতে পারে। 
« খাহা হউক, উল্লিখিত বুষ্ধি, শরীঅ ও তওহীদ 

পরী (আল্লার প্রতি বিশ্বাস) এই তিনটার একত্র নিয়মিত মিলনে 

প্রকৃত তওয়াকোল তওয়াকোল অর্থাৎ আল্লার প্রতি নিওরতা-ভাব গঠিত 

০৪ হওয়| আবশ্যক, কেননা এই বুদ্ধি, “শরীঅত। ও 
'তওহীদেব যোগেই প্রকৃত "তওয়াকোল' জন্মিতে পারে । মনের এই 
ভাব বা অবস্থা অবশ্যই বড় সুক্স ও দুর্লভ পদার্থ। উহা সকলে লাভ 

করিতে পারে না। এই কারণে আমরা প্রথমে আল্লার প্রতি বিশ্বাসের 

মোটামুটি বিবরণ দিয়! পরে উহার প্রকৃত-পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। পরি- 

শেষে আল্লার প্রতি নির্রত। জন্মিলে মনের ষে অবস্থা ঘটে এবং যেক্ধপ 

কার্ধ্য করণের চেষ্টা হয় তাহাও বল! বাইবে। 
আল্লার প্রতি নির্ভরভার শৌরব সম্বন্ধে কোরআন হুদীছ ও 

সহাভ্রন উক্তি--প্রিয় পাঠক, জানিয়া টির মহাপ্রভু আল্লা বলিয়াছেন-__ 
র্াঞ ৪ টি 

০৬৯৮০ 1০৫ ৬] 7৫৫ $1 ১৪০ এ 
“তোমরা যদি মোমেন হও তবে আল্লার উপর তওয়ান্কোল কর।”” (৬ 
পার । হুর! ময়দা । ৪ রোকৃ)। মহাপ্রভু আল্লা, সকল ঈমানওয়াঁল! 
লোকের প্রতি, আল্লার উপর তওয়াকোম করিবার আদেশ করিয়াছেন. 

তওয়াঙ্কোলধারী লোকের মনে ঈমান থাক! একটী শরৎ অর্থাৎ অপরিহারধ্য 
নিয়ম । ২। এই কারণে আলা পুনরায় বলিয়াছেম -. 

৮৮ ইন্নায্াহা 



আল্লার প্রতি ঘরলা ] ১৬৩৩ গক্সিজ্রাণ পু সঃ এ, 

টি তু 
পানি জলা ১ নি ] ৬.4 তু 
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“নিশ্চয় আলা তওয়াক্কোলধারী লোকদিগকে ভাল বাসেন।” (৪ পারা । 

সুরা আল্ এমরান । ১৭ রোকু )। ৩। তিনি পুনরায় বলিয়াছেন-- 
পাঠে তা ৪ টিতে শি তা 2৯ এ পা কাপ / পা শা 

০4১৯৯ ১-$, | (54০ ০৩১০3 ৩)- 3. 
“যে ব্যক্তি আল্লার উপর ভরসা বান্ধে, আল্লাই তাহার যথেষ্ট ( সহায় )।” 

(২৮ পারা। শুরা তালাব। ১ রোকৃ) ৪ | পুনরায় তিনি বলিয়াছেন-- 
রা তে নি এটি লা শা নি তত টি 

০ ৬ ১+-:৩ ৩০ 4 | (৬ | 

“আল্ল। কি তাহার দামের ( রক্ষণাবেক্ষণে ) প্রচুর নহেন ?” (২৪ পারা। 

শুরা জমর । 9৪ রোকৃ)। তওয়াক্কোৌলের মাহাত্ম্য ও গৌরব গ্রাদর্শন জন্য 
উক্ত প্রকার বহু আয়াৎ প্রমাণ স্বরূপ দেখান যাইতে পানে। 

১। মহাপুরুষ হজরৎ জ্বল [রী বলিয়াছেন-_“মহাপ্রহু আলা 'মামাকে 
তাহার অভিপ্রায়ের বন্থ চিহ্ দেখাইয়াছেন ; তন্মধ্যে ইহাও দেখাইয়াছেন 

যে আমার ওম্মৎ ( অন্ুবস্তী ) মণ্ডলীর সংখ্য। এত অধিক হইবে মে, ডুপষ্টেব 

সর্বস্থান-_সমতল ভূমি, পাহাড় পর্বত, এমন কি প্রান্তর জঙ্গল সমন্তই পরি- 

পূর্ণ হইয়া যাইবে । এই চিহ্ন দেখিয়া আমি নিতান্ত প্রীত ও আশ্চর্ধ্যাম্িত 

হইয়াছিলাম । বিশ্বপ্রভত আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন--“ওল্মৎ সংখ্যা 

অনন্ত দর্শনে তুমি সত্বষ্ট হইয়াছ কি না তছুত্তরে আমি আগার জদয়ের 

সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম।” এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি (হজবৎ) ইহা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন যে পৃথিবীতে মুছলমান সংখ্যা তদ্রূপ অসংখ্য বদ্ধি 

পাইলেও কেবল ৭* সহত্তর হাজার মুছলমান বেছেশতে যাইবে । এ 
কথা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন__হে রন্তলুল্ল! ! 

তাহারা কে?” তিনি বলিয়াছিলেন-_-“যাহার! মন্ত্র তঙ্গের প্রতি নিভ'র করে 

ন। এবং শুভাশুভ “লগ্ন” দেখিয়া কাজ করে না, বরং কেবল "শাল! ভিন্ন 

অন্য কিছুর প্রতি ভরসা রাখে না 1” ইহা শ্রবণ করতঃ মহ্াম্থ ৭কাশ। 

দপাঁর়মান হইয়া নিবেদন করিয়াছিলেন_“হে রমুলুল্লা! আশীর্বাদ করুন 

যেন আমি উক্ত সহত্তর হাজার লোকের মধ্যে স্থান পাইতে পাঁবি |” 

মাত্মা ওকাশার প্রার্থনা পূরণের জন্য আল্লার সমীপে ভজবৎ 'পাথন1 করিম 

ছিলেন। অত:পর আর এক জন ছাহাবা গাজোথান করতঃ তগরূপ প্রার্থন। 

১৭ ৮৪৯ 



২্টিজ্ঞখগা »পস্পক্যলি ১৬৩৪ [ অষ্টম পরিচ্ছেষ 

আপন করিলে হজরত অুধু এই কথা বলিয়াছিলেন--“ওকাশা, এ ক্ষেত্রে 
অপরকে পশ্চাৎ ফেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে ।” ২। অন্য একদিন মহাপুরুষ 
হজরত স্স্দল ৫ ছাহাবাদিগকে লক্ষ্য করতঃ ধলিরাঁছিলেন-_-“ঘদি তোমর 
প্রকৃত “তওয়াকোলে'র যত “তওয়াক্কোল” করিতে পার, তবে আল্লা তোমাদিগকে 

এমন অতর্কিত ও অজানিত স্থান হইতে উপজীবিক দিবেন যেমন তিনি 

পক্ষীদিগকে দিয়া থাকেন 1” পক্ষীগণ প্রাতে ক্ষুধিত অবস্থায় বাস ত্যাগ 
করে এবং দন্ধ্য! বেল! তৃণ্তির সহিত উদর পূর্ণ করিয়া ঘরে ফিরে। ৩। তিনি 

অন্যত্র বলিয়াছেন-_-“'যে ব্যক্তি আল্লার আশ্রয় চায়, আল্লা তাহার সমস্ত 

কাধ্যের মরবরাহ করিয়া থাকেন) আল্লাই তাহার প্রচুর সহায়; এবং এমন 
স্থান হইতে তাহাকে জীবিকা দেন যাহ! পূর্বে তাহান্ব কল্পনাতেও উদয় হয় 
নাই; কিন্তু যে ব্যক্তি ছুনিয়ার কোন পদার্থের আশ্রয় লয়, আল্লা তাহাকে 
সংসারের সঙ্গে ত্যাগ করিয়া থাকেন ৮ 

১। কাক্ষেন্পগণ যে সময়ে মহাত্মা হজরৎ এব রাহীম নবী 7*০ কে চড়কে 

বাদ্ধিয় অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষেপের আয়োজন করিতেছিল তখন তিনি বলিয়াছিলেন -- 
শটি 5 পানি ৮ £ি পি টি ৪ ৪টি 
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“আলা! আমার পক্ষে যথেষ্ট সহায়, এবং তিনি আমার উত্তম উকীল |” উক্ত 

মহাত্মা যে সময়ে চড়ক হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বাঁতাসের ভিতর দিয়া পড়িতে 

ছিলেন তখন হজরৎ জেব্রাইল ভয়ত্রস্ত হইয়া! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন__“এ 
সময়ে আমি কি আপনার কোন সাহাধ্য করিতে পারি ?” মহাত্।! উত্তর 

করিয়াছিলেন__''আপনার নিকট হইতে সাহায্য লইবার কোন প্রয়োজন নাই ।” 

“আল্লা আমার পক্ষে যথেষ্ট সহায়” এই কথা বলাতে অন্যের স্থানে সাহায্য 
না লইবার অঙ্গীকার বুঝা যায় । তেমন কঠিন বিপদের সময়ে জেব রাইলের 

যাঁচিত সাহায্য না লওয়াতে তাহার সে অঙ্গীকার পূর্ণভাবে পালন কর! হইয়া- 

ছিল। মহাপ্রতু সেই কাঁরণে নবী মহবোদয়কে (59 (ওফ ফা) অঙ্গীকার-পালক 

বলিয়। প্রশংসা করিয়াছেন। 
হু ন. পপ রত ৯ | ঞ ণগ 
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“এবং এব রাহীম “ওফাদার' অর্থাৎ অঙ্গীকারপালক 1৮ (২৭ পারা। স্ব! 

নজম। ৩ রোকু)। ২। মহাত্মা হজরত দাউদ নবী ?*০ কে মহাপ্রভু প্রত্যাদেশ 
৪১৩ 
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টি 
করিয়াছিলেন__“হে দাউদ! যে ব্যক্তি সকল আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কেবল 
আমার আশ্রয়ে মাথা লুকাইগাছে, সমগ্র তৃতল ও গগন-মগুল তাহার বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইলেও আমি তাহাকে সর্ধবিধ বিপদ আপদ হইতে রক্ষা! করিব |” 
৩। মহাত্মা ছইদ এবনে জবয়ের বলিয়াছেন একদা এক বিচ্ছু তীহার হন্ডে 

ংশন করে । তাহার মাতা তীহাকে শপথ দির! হস্তখানী মন্ত্র-পাঠক ওঝার' 

সন্মুথে খুলিয়া ধরিতে আদেশ করেন । তিনি মাতার শপথে বাধ্য হইয়া বে 
হন্তথানী সুস্থ ছিল-বিচ্ছুতে কাটে নাই-_সেই হম্তখানী ওঝার সম্মুথে খুলিয়! 
ধরিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন_-“আমি মহাপুরুষ হজরত রুল শা 

মুখে শুনিয়াছি--যে ব্যক্তি মন্ত্র বা দাগ বিশ্বাস করে এবং তাহার উপর ভরসা 

বাদ্ধে সে তওয়াকোলধারী নহে |” ৪। মহাত্মা হজরৎ এববাহীম আদ্হম 

বলিয়াছেন-“আমি এক খুষ্টান সম্্যাপীকে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলাম “তিনি 

জীবিকা কোথা হইতে পান।” সন্ন্যাসী মহোদয় বলিয়াছিলেন_-“কোথা 
হইতে পাই তাহা তো আমি জানিনা, তবে যদি তোমার প্রয়োজন হয়, 

তবে যিনি আমাকে জীবিকা দেন ত্ীহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার।”, 

€ | কতকগুলি লোক এক জন সাঁধুকে লিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন__-“আপনি' 
সর্বদা এবাদৎ কাঁধ্যে নিষগ্ন থাকেন; কিরপে আহার চলে? এই প্রশ্রের 

উত্তরে তিনি স্বীয় হস্তের অঙ্গুলি নিজের দস্তের দিকে নির্দেশ করিয়াছিলেন । 

তাহার অর্থ এই যে যিনি এই দস্তকে শিল-পাঁটার ন্যাক্স করিয়াছেন তিনি 
অবশ্যই পিশিবার জন্য শস্যও দিবেন। ৬। মহায্া হারম এব নে হাঁদান 

একদিন মহাত্ব! ওয়ায়েছে করণীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন__-“আমাকে কোন্ 

দেশে বাঁদ করিতে আদেশ করিতেছেন ?”” মহাত্মা বলিয়াছিলেন--তুমি শাম 

দেশে গিয়া বাস কর।” মহাত্মা হারম জিজ্ঞাসা করিলেন---“তথায় জীবিকা 

কি উপাঁয়ে চলিবে?” মহাত্মা ওয়ায়েছে বলিয়াছিলেন--“যে মনে সন্দেহ 
আছে তাহা শোচনীয় । সে মনে উপদেশ কোন কাজে লাগে না।” 

তওয়াক্কোলের বুনিয়াছ্গ । পাঠক জানিয়া রাঁখ_-মনের উন্নত 
অবস্থাগুলির মধ্যে তওয়াকোল' একটী প্রধান অবস্থা । উহাকে ঈমান, 

(বিশ্বাস-ভ্ঞান) এর ফল বলা বায়। বিশ্বাস-জ্ঞানের বহু 

শ্রেণী ও নান! শাখা প্রশাখা আছে । তাহার ছুই শাখার রি 

উপর তওয়াকোল স্থাপিত; সুতরাং তওয়ানক্কোলের দুইটী 

বুনিয়াদ আছে। প্রথম-তগহীদ অর্থাৎ “মাল্প। এক এই কথা বিশ্বাস 
ন১ 
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চি, 

কর| ৷ (টাঃ *১*) দ্বিতীয়-_মানুষের উপর আল্লার অসীম ভালবাস।-_ 
অর্থাৎ আল! মানুষকে অসীম ভাল বাসেন এবং সর্বদাই তাহার মঙ্গল 

বিধান করেন এই কথা বিশ্বাম করা। তওহীদ বা আল্লার লঙ্বন্ধে একত্ব- 

জান, সমন্ত জানের চরম সীমা । তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিতান্তই 
কঠিন তপাপি সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক | 

তওয়ান্কোলের প্রথম বুনিয়াদ-_-তওহীদের পরিচয় । তওহীদ 
অথাৎ “আল্লা এক' এই জ্ঞানের চারিটী শ্রেণী আছে। (টীঃ*১৮) 

প্রথম- ছিল্কা বা ছোবড়া, দ্বিতীয়-_খুলী বা শক্ত 
তওহীদের শ্রেণী- 

বিশ্তাগ- চতুর্িঘধ. আবরণ। ভৃতীয়-উহার মগজ । চতুর্থ--মগজের 

মগজ বা সার ভাগ । 'একত্ব-জ্ঞানের? দুইটা অসার আবরণ 

ও ছুইটা সার তাগ আছে । উহার চারি ভাগ কাচা আথরোট ফলের 

ঢারি ভাগের সদ্ূশ। বাহিরের ভাগ ছোবড়া ; তদত্যস্তরের ভাগ শক্ত 

খুলী। ভিতরের প্রকাশ্য ভাগ শাস এবং সর্বাপেক্ষা গুপ্ুভাগ, শাসের 
সাব বা তন্মধ্যস্থ তৈল । 

টাক। -১১৭। তওহীদ শব্দটা ).৯9 (এক) এই মৌলিক শব্দ হইতে উৎপন্ন! ছুফীদিগের 
কথায় উহার অর্থ “আল্লাকে এক বলিয়া জান! ।' মুল গ্রন্থে উহাকে সদা-পঞ্ক আখরোট 

ফলের চারি অবস্থার তুলনায় চারি শাগ করা হইয়াছে । (১) মোনাফেক লোকের মৌথিক বিশ্বাস । 
তাহার। অন্তরের সহিত না মানিয়া কেবল মুখে আল্লাকে এক বলিয়া প্রকাশ করে। উহাকে 
বান্তবিক 'বিশ্বান' বলা ধায় না। উহা! এক প্রকার জঘন্য প্রতারণ। মাত্র । তাহা আখরে।ট 
ফলের হিলকা সরশ-_কোন কাজের নহে ; তথাপি মৌথিক ত্বীকার করিয়া প্রকৃত মুছলমানের 
সহিত মিশিয়। ভাহাদের পাধারণ-ভোগ্য উপকার ভোগ করিতে পায়। অথ প্রকাশ্য কাফের 
অপেক্ষা মুছলদান জাতির অধিক ক্ষতি করিয় প্রাণ দণ্ড হইতে বচিয়া যায়। (২) সাধারণ 
লোকের আগ্তরিক বিশ্বাম। ইহার দুই প্রকার আছে। এক প্রকার তকৃলিদী_-ইহা৷ সাধারণ 
লোকের অধ্ধ-বি্থাম1] পিত৷ মাতা প্রস্থৃতি ক্তি-ভাজন গুরু লোকের মুখে আল্লার কথ 

শুনিয়া ও তাহাদের আচরণ দেখিয়৷ “দেখাদেখী' ভাবে তাহাদের পদান্থদরণ করিতে থাকে। 
পরে অভ্যাসের ফলে সে বিশ্বাস মনের উপর দৃঢ় হয়। অন্য প্রকার দলিলী (প্রমাণ-সিদ্ধ)__ 

ইহ! বুদ্ধির সাহাযো বৈজ্ঞানিক যুর্ডি-প্রমাণে লন্ধ হয় এবং বক্তাদিগের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস 
করিয়া লওয়! হয়, ইহা এক প্রকার ভজ্ঞান এবং আথরোটের থুলী সদৃশ । (৩) চক্ষুম্মান 
আরেফ লোকের প্রত্যক্ষ-দর্শন। তাহার! জ্ঞান-চক্ষে আল্লাকে এক বলিয়া জানিতে পারেন__. 
ইহা আথরোটের শাঁস তুলা (৪) সিদ্ধ-পুকষের একত্ব-জ্ঞান। বিশ্বজগতের সকল পদার্থ মধ্যে 
এক আল্ল। আছেন_ইহা হুম্পষ্ট অনুভব করা। ইহা আখরোট শাসের সার তৈল সদৃশ । 
এই চারি শ্রেণীর 'তওহীদ' জ্ঞানের মধ্যে প্রত্ক্ষ-দর্শন-লন্ধ তৃতীয় শ্রেণীর জ্ঞানই 'তওয়া- 

হোলের" প্রথন বৃনিয়াদ । 
টাক ৪১৮ । মূল গ্রন্থে তওহীদের চারিভাগ যে পর্যায় কনে দেখা পিয়াছে, পরিচয় দিবার 

বালে ছাতার উপ হয়ছে, অনুবাদে বথারীতি সাঙশন গেল। 

প্ 
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ঠা ্  
প্রথম তহ্রণীর তওনীদদ- তওহী? বা 'আল্ল! এক” এই প্রথম তাঁগ 

অতি প্রকাশ্য । উহাকে বাহ্যাংশ বল! যাইতে পারে । এই অবস্থা লোকে 

কেবল মুখে “লা এলাহ! ইল্লাল্লাহ, কল্মা পড়ে মাত্র, কিন্তু মনে তাহার 
অর্থ প্রত্যয় করে না। এরূপ একত্ব-বিশ্বাস কেবল মোনাফেক ( কপটী) 

লোকের হইয়া থাকে। &%*& প্রথম শ্রেণীর তওহীদ অথণং মৌখিক 

একত্ব-জ্ঞান__-ইহা কপটা লোকের বিশ্বাস। উহা! আথরোট ফলের বাহিরের 

ছোবড়া সদৃশ । পাঠক, কাচা আখরোটের বাহিরের ছোবড়া দেখিতে 

সুন্দর সবুজ বর্ণ_তজ্জনা চক্ষুর আনন্দদায়ক-কিস্ত থাইতে লাগিলে 

নিতান্ত বিস্বাদ লাগে । উহা! আগুনে পোড়াইতে গেলেও কোন লাভ হয় 

নাঃ তাহা হইতে যে ধুম নির্গত হয় ত'হ! নিতান্ত অপ্রিয়, আবার 

পোড়াইতে লাগিলে অগ্নি নির্বাণ করিয়া ফেলে। উহা সঞ্চর করিয়া 

রাখিবার উপযুক্ক পদাথ নহে । ভবিষ্যতেও কোন কাজে লাগেন৷ এবং 

ঘরে রাথিলে অনথক আবর্জনার ন্যায় কত খালা স্থান আটক রাখে। 

জালান বাজ বা! অন্য কোন কাজে উহ! আবশ্যক হয় না| তথাপি উহাকে 

কিছু দিন ফলের পৃষ্ঠে লাগিয়। থাঁকিতে দিলে অভ্যন্তরের খুলী তাজা রাখে, 
আবাব তজ্জন্য কোন পীড়া বা কীট ফলের শান নই করিতে পারে না। এই 

প্রকার কপটী “মোনাফেক” লোকের ধর্ম-বিশ্বাস কোন কাজের নহে ; তথাপি 

সেই মৌথিক বিশ্বান-বাক্য উহাদের শরীরকে তল.ওয়ার হইতে রক্ষা 

করে। (টীঃ ৪১৯) “মোনাফেক' লোক আল্লাকে যেরূপ ভাবে বিশাস 

করে তাহা আখরোট ফলের 'ছোবড়া” সদৃশ । তাহারা মুখে আল্লাকে 

এক বলিয়া! প্রকাশ করে এবং মুছলমান বলিয়া! আপনাদিগকে পরিচক্ন দেয়__ 

তাহাতে এই লাভ হয় ষে উহাদ্দিগকে মুছলমানদিগের শক্র বলিয়া ধর! 

টীক।_-৪১৯। কপটী মোনাঞ্চেক লোক “কাকের' হইতেও জবন্য এবং মানব সমাজের 

অধিক শ্রতিকর। “কাফের লোক ন! বুঝিয়া বা ভ্রমে পড়িয়া! আল্লার আদেশ মত চলিতে 

পারে না; কিন্তু মোনাঞ্চেক মুখে সব মানে, মনেও উহার বিপরীত সঙ্কঙ্জ করে এবং ছযোগ 
পাইলে দাধু মানব-সমাজেরও ক্ষতি করে--বাহিরে কোন পার্থক্য দেখ! যায় না। এই জনা 
প্রকৃত সাধু মুছলমান, মোনাফেকের অনিষ্টকারিত| হইতে বাচিতে পারে নাঁ। এই জন্য বাছিয়। 
বাছিয়া মোনাফেক লোককে হত্যা কর! সমাজের হিতকর। ইহা! বুঞ%াইতে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাইতেছে__গণাজা-ক্ষেত্রে ছুই প্রকার চারা থাকে, দেখিতে উচ্চয়ই সমান। এক প্রকার চারা 
নিজে তো কোন ফ্ল-পুষ্প দিবে না অধিকস্ত প্রকাণ্ড ক্ষেত্র-মধো তদ্রূপ ২1১টী চারা থ।কিলে 

সমপ্ত চারাকে নষ্ট করিয়া দেয়। এজন্য কৃষক বিশেষ পরীক্ষা করিয়া হদ্রূপ ক্ষতিকর চারা 

কণ্ধন করে। মোনাঞ্ষেক লোককেও সমাজ হইতে কর্তন কর! আবশাক-_তবে সুখের বিষয় 

এখন মনন সমাঙ্গে তদ্ূপ ক্ষতিকর মোনাফেক লোক নাহ 
৯৩ 
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যায় না। নুতরাং তাহাদের শরীরও তল্ওয়ার দ্বারা কাটা হয় না। কিন্ত 

উহ্থাদের দেহ খন মৃত্যু ঘটনায় খসিয়! পড়িবে তখন তাহাদের প্রতারণা-মূলক 
মৌখিক “বিশ্বাসে” আত্মারূপ শশসকে রক্ষা করিতে পারিবে না । (টীঃ »২*) 

দ্বিতীয় শ্রুণীর তওহীদ--ইহ! প্রথম শ্রেণীর তওহীদ অপেক্ষা 
গুপ্ত । এ অবস্থায় লোকে “ল! এলাহ! ইল্লাল্লাহ কলমার অর্থ, তক্তি-ভাঙ্গন 

লোকের মুখে শুনিয়া ও তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া অন্তরের সহিত মানিয়া 

লয় ও প্রত্যয় করে। এরূপ জ্ঞান সর্বসাধারণ মুছলমান লোকের হইয়! 
থাকে। ইহার আর এক প্রকার ভেদ আছে, তাহাকে লোকে যুক্তি-প্রমাণে 
ও বুদ্ধি-বলে বিশ্বাস করিম! লইয়৷ থাকে । ইহা! যুক্তি-অনুসন্ধীনকারী বৈজ্ঞানিক 

লোকের জ্ঞান । * ** আম্মার রক্ষার জন্য ছ্িতীয় শ্রেণীর তওহীদ আবশ্যক । 

আখরোটের খুলী” তাহার ছোবড়ার ন্যায় তত অকর্ধণ্য নহে । থখুলীর” 
আবরণে শশাস যেমন নিরাঁপদ থাকে তর্রূপ আল্লার সম্বন্ধীয় ঘিতীয় শ্রেণীর 

বিশ্বাস মানবের আত্মাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করে। আল্লার সম্বন্ধে দ্বিতীয় 

প্রকার বিশ্বীস দুই উপায়ে লব্ধ হয়--(১) ১৪১ তকৃলীদ্ অর্থাৎ “দেখাদেখী” 

বা অনুগমন-_পিত। মাতা প্রভৃতি ভল্কি ভাজন আগ্রু গুরু লোকেরা আল্লাকে যে 

তাঁবে মানে তাহা লোকে বাল্যকাল হইতে “দেখাদেখী” শিখিয়া লয়; 

ইহা সাধারণ লোকের বিশ্বাস । (২) (041২ দলীল-_জ্ঞানী বুদ্ধিমান লোকের 

মুখে যুক্তি ও প্রমাণ শুনিয়া আল্লাকে এক বলির বিশ্বাস করা হয়। এই, 
উভয় উপায়ে আল্লার সম্বন্ধে যে বিশ্বাস জন্মে তাহাকে ছিতীয় শ্রেণীর 

বিশ্বাস বলিয়া ধরা গেল। এইবূপ বিশ্বাস, মানবাত্মাকে দোজখের অগ্নি 
হইতে বীচাইতে পারে। ইহা! আখরোট ফলের দ্বিতীয় আবরণ খুলীর সদৃশ। 

থুীর আবরণে শান রক্ষা পায়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্বাস” অর্থাৎ আল্লার 

সম্বন্ধীয় বিশ্বাস যদিও আত্মাকে নিরাপদে রক্ষা করিতে পারে বটে তথাপি 

উহার মধ্যে আল্লার সপন্ধীর উৎকৃষ্ট জ্ঞান বা সেই জ্ঞানের সার পদার্থ ষে 

“একত্ব-জ্ঞান, তাহ পাঁওয়া যায় না। আঁথরোটের খুলিতে যেমন উপাদের 

শশান এবং সেই শখসস্থ পবিত্র তৈল পাওয়া যায় না-_-আল্লার সম্বন্বীর 

স্বিতীর শ্রেণীর “বিশ্বা যাহা আন্ত লোকের “দেখাদেখী” বিশ্বাস 
করা হয় বা জ্ঞানী লোকের প্রদর্শিত যুক্তি ও প্রমাণ হইতে 

এ উস 

চীকা-_৪২*। পরবর্তী ছয়টা প্যারার নীচে, ঘে তিন লাইন তারকা চিহ্নিত করা হইয়াছে, 
তম্মধো প্রথন লাইনের স্থানে, মুল গ্র্থ এই প্যারার শেদাংশটুকু (হারকা-চিঞ্তি স্থান হইতে 

শেষ পর্যন্ত বাক্য লি) সংক্ষেপে খিল। শৃঙ্খলার জন্ স্থান পরিবর্ধন কর! হইল 
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লক হয় তাহাতে ঠাক্ষল প্রত্যক্ষের ক্রবত্বয এবং “একত-জ্ঞানের 
মাধুধ্য; থাকে না। (টীং ৪২১ )। 

তৃতীয় শ্রেণীর তওহীদ-_ইহা জ্ঞান-চক্ষুর সাহাযো ('মোশাহেদা, বা) 
প্রত্যক্ষ-দর্শন। হাহাদের এরূপ জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে তাহারা সমস্ত পদার্থের 
সুন্নে একমাঁঞ্জ আল্লাকে দেখিতে পান এবং সমস্ত কার্যের মধ্যে এক আল্লাকেই 
কর্ত। বলিয়া বুঝিতে পারেন-_তদ্ব্তীত অন্য কোন কর্তা দেখিতে পান 

না। এই শ্রেণীর লোকের একতজ্ঞান এক প্রকার আলোক সদৃশ । উদ্থা 

হৃদয়ের মধ্যে উৎপন্ন হয় এবং তাহার প্রভাবে প্রত্যক্ষ-দর্শন লব্ধ হয়। ক 

তৃতীয় শ্রেণীর তওহীদ জ্ঞান খুলিয়া গেলে অর্থাৎ বিশ্বজগতের মধ্যে সর্ধত্র 

আল্লার কার্যাবলী দর্শন করিলে তীহার সম্বন্ধে ষে বিশ্বাস মনে বন্ধমূল হয় 
তাহ। তখন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আকার ধারণ করে। আলার সম্বন্ধে এই শ্রেণীর 

জ্ঞানের মধ্যেও তখন বহুত্ব-বোধ ও পার্থক্য-জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে । (টীঃ ৪২২1 
তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্বাস-জ্ঞান সাধারণ লোকের “আপ্তবিশ্বাসের বা বৈজ্ঞা- 

নিকদিগের যুক্তি-লব্ধ-বিশ্বাসের অন্থরূপ নহে। ইহাদের বিশ্বাস-জ্ঞান এক 
শ্রেণীর এবং উহাদের (তৃতীয় শ্রেণীর ) প্রত্যক্ষ-দর্শন অন্য শ্রেণীর। এই 
শেষোক্ত ছুই দলের যে বিশ্বাস লব্ধ হয় তন্মধ্যে সাধারণ লোকের বিশ্বাস-- 

আন্ত লোকের বা ভক্তি-ভাজন-জনের পদান্ুসরণে বা আপ্ত বিশ্বাস, যু কি. 
দেখাদেখী জন্মে এবং বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্বাস, প্রমাণ ও বাদীর বিঙ্বাস ও 
যুক্ির প্রভাবে, মনের উপর বান্ধিয়৷ লওয়! হয়; কিন্ত শিরিন 

ভৃতীয় শ্রেণীর জ্ঞান প্রত্যক্ষ-দর্শন হইতে লব্ধ । এই শ্রেণীর জ্ঞানে হৃদয়ের 
দ্বার খুলিয়া! দেয় এবং দর্শন-পথের সমস্ত পর.দা ও “আটক-বাধক* দূর করিয়া 
ফেলে। দ্বিতীয় ভাগের দুই প্রকার বিশ্বাসের সহিত তৃতীয় ভাগস্থ প্রত্যক্ষ- 

দর্শনের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । একজন 

লোক অপরের মুখে শুনিল যে অমুক আমীর গৃহের অভ্যন্তরে আছেন। 
এই কথ শুনিয়। সে ব্যক্তি আমীরের গৃহে অবস্থান মানিয়া লইল। ইহার 

বিশ্বীস, সাধারণ লোকের বিশ্বাসের অনুরূপ হইল। ইহাদের বিশ্বাস পিতা 
টীকা__৪২১। এই প্যারার শেধাংশটুকু (তারকা-চিদ্চিত স্থান হইতে শেষ পর্য্স্ত' বাকাগুলি) 

এই পারার পরবর্থী পাচ প্যারার নীচে, ধেতিন লাইন তারকা-চিহ্নিত করা হইয়াচে, তম্মধো 

দ্বিতীয় লাইনের স্থানে, মূল গ্রন্থে, সংক্ষেপে ছিল । শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্তন করা হইল। 
টীক!-_৪২২। এই প্যারার অন্তর্গত তারকাশ্চিহ্িত স্থান হইতে শেষ পর্যান্ত বাকাগুলি, এই 

প্যারার পরবর্থী চারিটা পারার নীচে যে তিন লাইন তারকা-চিহ্নিত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে তৃতীয় 
লাইনের স্থানে, মুলগ্রস্থ্ে, সংক্ষেপে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবন্তন করা হইল । 

৫ 
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মাতার মুখে শ্রবণ এবং আপ্ত লোকের দেখাদেখী বিশ্বাস স্থাপন করার ন্যায় 

হইল । আর এক জন লোক দেখিল যে আমীরের গৃহ-দ্বারে তাহার বাহন- 
অশ্ব বান্ধা আছে, বছ দাঁসদাসী আদেশ-পালনে ব্য্ত তব্রস্ত তাবে স্বস্থ 

কার্যে নিধুক্ত আছে; এই প্রমাণ পাইয়া সে বুবিতে পারিল যে আমীর 
আবশ্যই গৃহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন । এই খাকির বিশংস, যুক্তি" 
পথাবলম্বী তার্কিকগণের বিশ্বাসের অনুরূপ । তৃতীয় ব্যক্তি আমীরের গৃহে 

গ্রবেশ করতঃ স্বচক্ষে তীহাকে দেখিয়া লইল। ইহার প্রতাক্ষ-দর্শন-জ্ঞান 
চক্ষুম্মান “আরেফ দিগের দর্শন-জানের অনুরূপ । এই শেষোক্ত ব্যক্তি হচক্ষে 

সমস্ত দর্শন করিনা থাকেন। যাহ! হউক, উপরি উক্ত তিন ভাগ জ্ঞানের 

মধো বড়, পার্থক্য আছে। 

যদিও শেষোক্ত তৃতীয় ভাগের জ্ঞান অতীব উন্নত তথাপি দর্শক এই 
শেগীতে উঠিয়া হৃষ্ট পদার্থও দেখিতে পান এবং স্ষ্টি-কর্তীকেও দেখিতে 

প্রচক্ষদ শন.লগ্ধ পান। তদ্বযতীত তিনি ইহাও দেখিতে পান যে, সমস্ত 
বিশ্বাস-জ্ঞান পূর্ণ স্থষ্ট পদার্থ মেই সৃষ্টিকর্তা হইতেই উৎপন্ন হইতেছে | 
'তওহীদ' নয় কেন? এই কারণে তৃতীয় ভাগের বিশ্বীস-জ্ঞানের মধ্যে বহুত্ব- 
ভাবেরও দখল আছে । দর্শক, যতক্ষণ হৃষ্টি-কর্তী ও স্্ট পদার্থ 

উভয়কে দেখিতে পাইবেন, ততক্ষণ দ্বৈত্ব-তাবের পার্থক্য ও প্রভেদের গণ্ড- 

গোলের মধ্যে পতিত থাঁকিবেন--সুতরাং তাহার মন নির্বিকার হইতে পাবে 
না। এই জন্য ইহা পূর্ণ “তওহীদ” বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। 

চতুর্থ শ্রেণীর তওহীদ _এই শ্রেনীতে 'তওহীদ জ্ঞান উন্নত হইলে 

দর্শক “আরেফ” এক আল্ল! ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না- সমস্তই 
এক বলিয়াই দেখিতে পান এবং এক বলিয়াই বুঝিতে পারেন । তদ্রূপ 
প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের মধ্যে পার্থকোর চিন্ক পর্যন্ত থাকে নাঁ। ছুফী লোকের এই 

শ্রেণীকে “ফানা-ফিৎ-ত ওহীর” বলেন। (টীঃ ৪২৩) এই উন্নত জ্ঞানের পরিচয় 

ও ব্যাখ্যা পুস্তকের মধ্যে লিখা নিতান্ত কঠিন__সুতরাং তৎসমন্বদ্ধে আর 
অধিক লিখা উচিত নহে। 

মহাত্মা হোছেন হাল্লাজ একদ| মহাত্ম। থাওয়াছকে বিজন প্রান্তরে পরি- 

অমণ করিতে দেখিয়। জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন-_-““তুমি এথায় কি করিতেছ ?” 

টাকা ৪২৩। শুওহীদের এই জাগের প্রথমাংশকে 'কানাকিল্লা” এবং শেষ অংশকে 
“বাকাবি্া' বল। হয়। 

৯৬ তিনি 



আর গ্রন্ি ভরস| ] ১৬৪১ কপস্তিজা*। তন জজ. 

তিনি বলিয়াছিলেন--“আমি “তওয়াককোঙা” বিষয়ে নিজকে অটল রাখিতে 

শিক্ষা দিতেছি ও তদরূপ অভ্যাস জন্মাইতেছি।” মহাত্মা! পুনরায় বলিলেন__ 

“তুমি হ্বীয় জীবন আত্যন্তরিক সুশৌভনার জন্য ব্যয় করিয়াছ; আচ্ছা 

বলতো! 'নাস্তি ছার! ““তওহীদের* উচ্চ সোপানে কেমন করিয়া উ্িতে 

পারিবে ? নীতি, ওস্যাস্ছ মা র 
৬ ক (১) ্ সা 

সক ষ ক (২) ৬৬ ৬ ও 
॥ 

৮ ক্* ক্ধ (৩) ক গ+ 
ছি 

কেবল চতুর্থ: শ্রেণীর জানই বাস্তবিক “একত্বজ্ঞান' | সে অবস্থা 

বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্পের ন্তিত্ব মনের সম্মুণ তইন্যে লুপ্ত হইঘা, 
কেবল এক আলা অবশিষ্ট থাকে ; তখন নিকের অস্তিত্ব পর্যাস্ত দষ্ব-াঁধ) 

ফল কথা, আল্লা ব্যতীত আর কোন পদার্থের স্তিহ থাকে না। 

চতুর্থ শ্রেণীর তওহীদের যতটুকু প্রসজ জাগারণে প্রকাশ 
যোগ্য-হে পাঠক! এস্থলে তুমি অবশ্যই বলিবে যে আল্লার সম্বন্ধীয় 

বিশ্বাস ব| জ্ঞানের চতুর্থ শ্রেণীর অবস্থা বুঝিতে পারা নিতান্ত কঠিন। 

বাস্তবিক সে কথা সতা ; সর্ব সাধারণ লোকের পক্ষে উহার অবস্থা জানিতে 

পারা নিতান্তই অসম্ভব । পরিষ্কার করিয়া বলা যায না; আবার যতদূর বলা 

যায় তাহাতে সাধারণ লোকে বুঝিতেও পারে না। তথাপি কয়েকটী কথা 

বল! আবশ্যক । আমাদের চতুদ্দিকে পৃথক পথকু অসংখ্য পদার্থ দেখা 

যাইতেছে । মাথার উপর গগন মগ্ডল এবং পদতলে ভূমণ্ডলা। এতছুভয়ের 

মধ্যেও অসংখ্য পদার্থ আছে । এত বিভিন্ন পদার্থকে কি প্রকারে এক 

বলিয়া ধুবা যাইতে পারে? *** (টীঃ ২৭) চত্ুথ শ্রেণীর একত্ব-জ্ঞান 

 টীকা__৪২৪। মহাঝা হোসেন হাললাজের শেষোক্ত বাকোর অর্থ গ্রহণ করা বড় কঠিন। 

মূলগরস্থে & অংশের লিখন নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হওয়াতে মর ্রহণ করিতে পারা গেল না। হস্ত লিখিত 

ও ছাপার অনেক পুম্তক দেখা গেল সর্বত্রই এরূপ অষ্পষ্টতা। ঢাকা কলেজের আরবা অধ্যাপক 

পরিপর্ধ কামেল ছুফ্ী মওলানা আবছুল আজীল্গ সাহেবের সহিত এই স্থানের অর্থ লইয়া আলো- 

চনা হয়। তাহার আলোচনার সংক্ষিপ্ত মন্দ্ব এই_মহায্স! খাওয়াছ হওহীদের তৃতীয়, সোপানে 

থাকিয়া তওয়াকোলের শঞ্তি বর্ধন করিতেছিলেন। কেননা তওয়াককোল তওহীদের তৃতীয় সোপানের 

অন্তর্গত । তওহীদের চরম উন্নতি চতুর্থ সোপানে গেলে আল্লার সহিত একত্র বাসের সময়ে 

তওয়ান্কোলের প্রয়োজন হয় না। 
টীকা_-৪২৫। পরবর্তী প্রথম প্যারাটীর নীচে থে প্যারাটী স্থান পাইয়াছে তাহা মূল খ্রস্থে, এই 

টটক্ষা চিছকের পাশে তারফা-চি্কিভ স্থানে সংক্ষেপে ছিল। শৃদ্থলার জনা স্থান পরিবর্তন করা হইল। 

১৩ ৯৭ 
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যাহার! স্বয়ং অর্জন করিতে ন! পারিয়াছে ভাহাগিগকে উহার বিস্বৃত বর্ণনা 

বুঝান নিতান্তই কঠিন; তথাপি তোমাকে মোটাসুটী নিম্নের তথ্যটুকু বুঝিয়া 

লওয়! আবশ্যক! (১) জগতে এমন বু পদার্থ আছে যে তাহাদের 

মগ্ন্যে কতকগুলি গুণ বা অবস্থা সাধারণ ভাবে সকলের মধ্যেই লমান সমান 
মিঃ প্রস্গ_. আছে এবং লেই একতা দৃষ্টে তাহাদিগকে এক শ্রেণীর 
ছ ও হীদ-আন পূর্ণ পদার্থ বল! যায়। প্রাণী জগতের মধ্যেও ঘাহাদের মাংস, 

৬, চর, মন্তক হন্ত পদ উদ্নর প্রভৃতি অঙ্গ একই প্রকার, 
 অভিত্ব দিলিয়া এক তাহাদিগকে এক “শ্রেণী বাচক” নামে প্রকাশ কর! যায়। 

" হয় এবং তাহাদের এই কারণে কতকগুলি প্রাণী 'মনুষ্য, লামে আর কতক 

: গার খাকে সা। গুলি গরু" বা! এ প্রকার কোন শ্রেলী-বাচক বা জাতিবাচক 

এনাষে কথিত হইতেছে । কোন দর্শক এরূপ প্রাণীর কোন অল-বিশেষ 
দর্শন করিবামাত্র উহাকে সেই “জাতি-বাচক নামেই প্রকাশ করে-_ 
তখন হস্ত পদাদি অন্য অঙ্গের বিষয় এক বারেই ভাবে না । দেখ, মনুয্য-দেছে, 

হস্ত পদাদি নানা অঙ্গ থাকিলেও তাহার এক অঙ্গ দৃষ্টি মাত্র উহাকে মানুষ 

বলিয়া চিনা বায়। মনে কর, তুমি জলমগ্র এক ব্যক্তির মুখ-মণ্ডল মাত্র 

ছেখিতে পাইলে এমন সময়ে অপর কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল-__তুমি 
কি দেখিতেছ? তথন অবশ্যই তুমি বলিবে-“আমি একজন মান্য দেখিতেছি 
তদ্ৃভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ।” এইরূপ মানবের যে অঙ্গ 
নয়ন-গোঁচর হইবে তাহ! দেখিলে, সেই মানুষই দেখা গেল বলিতে হইবে। 
এই প্রকার একটী গুণ বা অবস্থা ধরিতে পারিলে সেই গুণাধার পদার্থটী 
ধরা যায়। প্রিয়জনের ভালবাসার একটা প্রমাণ দেখিতে পাইলে সেই প্রিয় 

ভনকে মনে পড়ে। কোন ব্যক্তি শ্বীয় প্রিয়জনের ভালবাসার বিষয় ভাবিতেছে, 
তাহাকে যদি জিজ্ঞাস। করা যায়--তুমি কি ভাবিতেছ ? সে তদুত্তরে বলিবে-. 

আমি আমার প্রিয়জনকে চিন্তা করিতেছি । দেখ, মানুষের মুখ-মগ্ডল মাক 

জর্শনে যেমন মনুষ্য-দর্শন হুইল বলা যায়, এস্থলে তেমনি প্রিয়জনের কেবল 
এক ভালবাসা গুণটী চিস্তা করিতে গিয়া নান গুণ ও অঙ্গ প্রতাঙ্গাদি 

সম্বলিত গোট! প্রিয়জনের চিন্তা করা হইল বলা গিয়। থাকে । আবার 
দেখ, প্রিয়জনকে বা তাহার কোন এক গুণ চিন্তা করিতে তন্ময় হইলে 
গাথমে উদ্ভয়ের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞান বর্তমান থাকে। কিন্ধ প্রেমের আদান 

প্রদানে শেষে আত্মবিস্বৃতি পর্যন্ত খঘটিগা থাকে ভখন এক মাত্র প্রিনজ 

৯৮ 
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ভিন্ন আর কিছু ভাহায় মনে অবশিষ্ট থাকে না। (টাঃ *২৬) €(২)বাহা। 

হউক, পাঠক |! একথ! জানিয়া রাখ__মীরেফৎ অর্থাৎ তত্বজ্ঞানের উন্নতি 

পথে এমন এক উন্নত “মোকাম” আছে তথায় উপস্থিত হইলে নুম্প্ দেখিতে 
পাওয়া যায় যে বিশ্বসংসারের সমস্ত পদার্থ, এক ঘনিষ্ঠ প্রসঙ্গ _তও- 
সম্পর্কে পরম্পর আবদ্ধ হইয়া মিলিত আছে সমস্ত হীদ-জ্ঞান পূর্ণ হইলে, 

পদার্থ পরম্পর মিলাইলে একটী বিরাট জীবের আকার সি 

ধারণ করে। গগনমণ্ডল তূমগ্ডল প্রভৃতি যেন লেই বিরাট আবদ্ধ ও সৃষ্টিকর্তা 
ু সহিত এক হিসাবে, জীবের পৃথক পৃথক্ অঙ্গ; অথচ তাহার! পরস্পর সন্বন্ধ-বন্ধ রর নর 

হইম] রহিয়াছে । বিশ্বজগতের সমন্ত পদার্থ স্বীয় পরি- 

চালকের সহিত এক হিসাবে, এক বিশেষ সম্বন্ধে, যেরূপ জড়িত আহে, জীব- 

দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিও তাহার জীবন ও বুদ্ধির সহিত প্রায় তদ্রূপ সম্বন্ধে 
আবদ্ধ আছে। প্রাণ ও বুদ্ধি যেমন ভাবে দেহ-বরাজ্যের কার্ধয-পরিচালন। 

করে বিশ্বজগতের পরিচালক আল্লাও, ঠিক তেমন ভাবে না হউক, প্রাক্ক 
তদ্রূপ সাদৃশ্যে জগতের কার্য নির্বাহ করিতেছেন । তৃতীয় প্র স প্র_ 
(৩) “আল্লা “আদম'কে তাহার “ছুরতে”র অনুরূপ স্ষি 

করিয়াছেন”--এই বাক্যের তাৎপধ্য ও মন্দ যতক্ষণ কেহ 

বুঝিতে না পারিবে তত দিন উক্ত স্ বিষয়ও লে 

মানবকে আল 

নিজের ছুরতের অন্ু- 
রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন” 
ইহার তা ৎ পর্ধ্য 

বুঝিতে পারিবে ন|। দর্শন পুস্তকে এ কথার আভাস দিতে বুঝিবার আবশ্যকতা 
কিছু বল! হইয়াছে তদপেক্ষা আর কিছু অধিক না বলিয়া নীরব থাঁকাই ভাল। 

শৃঙ্খলাবন্ধ পাগলকে শিকল ধরিয়া টানিলে অথবা ভাবোনত্ত লোকের 

সম্মুখে সুমিষ্ট গাঁন বাদ্য করিলে তাহাদের যেরূপ উম্মত্ততা বৃদ্ধি পায় সাধারণ 
লোকের সন্সুথে সর্বোচ্চ চতুর্থ শ্রেণীর একত্ব-জ্ঞানের আলোচনা করিলে 
তাহাদেরও তদ্রূপ মানসিক বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে ॥ 

ভূতীয় ত্রণীর “তওকীদ? জ্ঞানই তওয়ান্কোলের প্রথম 
বুনিয়াছ্দ-এখন পূর্ব বর্ণিত কয়েকটা কথ! স্মরণার্থ সংক্ষেপে পুনরায় বল! বাই- 

শপ পপর পপ শপ আর ৮৮ 

টীকা_-৪২৬। এস্বানের মন বড় ছুর্কোধা। নিজে বুষাই কঠিন তাহার উপর কলমের 

সাহায্যে অন্যকে বুঝান তদপেক্ষা কঠিন। সাদৃশো বুঝিবার জনা একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতেছে । 
সমুদ্র ঘা নদীর ধান্নে একটী গভীর কূপ খনন করিলে, জঙগের স্গাভাবিক ধর্ম অনুসারে নি খাতের 
তলদেশ দিয়! কৃপের মধ্যে জল প্রবেশ করে । সে জল সমুদ্রের পৃষ্ঠ পর্ধযন্ত উন্নত হয়। পরে 
সমুস্ব ও কূপের মধাবন্তা ব্যবধান ধুইয়া গেলে কূপ ও সমুদ্র এক সঙ্গে মিলিয্না একাকার হউা 
যার । তখন কুপ ও সমুহের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। 
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তেছে। অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ যে, মোনাঁফেক (কপট) লোক আল্লাকে অস্ত- 

রের সহিত বিশ্বাস করে না কেবল মুছলমান লোকের ভালবাসা পাইবায মতলবে 

যুথে মুখে আল্লাকে বিশ্বাস করে । আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন সম্বন্ধে সাধারণ 

লোকের দুই ভাগ আছে । তন্মধ্যে অধিকাংশ লোক ভক্তি-ভাজন গুরু লোকের 
মুখে আল্লার কথা শুনিয়া ও তাহাদের দেখাদেখী আল্লাকে মানিরা লয়। আর 

কতকগুলি লোক, জ্ঞানী লোকের প্রদশিত যুক্তি শুনিয়া ও প্রমাণ দেখিয়] 

বিশ্বজগতে “এক আল্লা” আছে বলিয়! বিশ্বাস করে। “মোনাফেক' ও সাধারণ 

মুছলমান তিন্ন আর এক উন্নত সাধু শ্রেণীর লোক আছেন তাহারা জগ- 
তের কার্ধ্যাবলীর অবস্থা পর্যযালোচনা করিয়া জ্ঞান-চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান 

যে জগতের শ্থজন পালন ও সংরক্ষণার্দি কার্যের এক মাত্র “কারণ” আছে। 

সেই “কারণ'কে তাঁহার! আল্লা বলিয়া জানিতে পায়েন। যাহ! হউক, উত্ত 

তিন প্রেণীর লোক আল্লার সম্বন্ধে যে বিশ্বাস ও জ্ঞান রাথেন তাহা বরং অনেকটা 

বুঝিতে পারা যাঁয় কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর 'একই-জ্ঞান' বুঝিতে পার]1 নিতাস্তই 
কঠিন। তওয়াকৌল অর্থাৎ আল্লার প্রতি নির্ডর করিতে গেলে চতুর্থ 
শ্রেণীর একত্ব-জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। তজ্জন্য তৃতীয় শ্রেণীর প্রত্যঙ্ষ- 

দর্শন-জ্ঞানই প্রচুর । এইজন্য তৃতীয় শ্রেণীর “তওহীদ-জ্ঞানই তওয়াকোলের 
প্রথম বুনিয়াদ বলিয়া গণ্া। 

তৃতীয় শ্রেণীর ক্রিয়া সম্পর্কিত তওহীদ বুঝাইবার জন্য 
কয়েকটা প্রসজের ক্রমিক অবতারণা--তৃতীয় শ্রেণীর 'তগহীদ'কে 
ক্রিয়া-সম্পর্কিত তি ওহীদ'ও বলা যাইতে পারে । এ সম্বদ্ধে এহ ইয়া-অল্-উলুম্, 
নামক গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা কর! গিয়াছে । ধাহাদের সুযোগ আছে তাহার! 

তথায় দেখিতে পারেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শোকর” সম্বন্ধে 

যাহা লিখা গিয়াছে তাহ! সুন্দর মত জানা এ স্থলে যথেষ্ট মনে করি । তথায় 

যাহা বলা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে এ স্থলে বল! যাইতেছে । 

প্রথম প্রসঙ্গ-বিশ্বের কোন পদার্থই স্বাধীন ক্ষমতায় কোন 
কাজ করিতে পারে না--চন্ত্র হধ্য গ্রহ নক্ষত্র মেঘ বৃষ্টি বাযু ইত্যাদি 
পদার্থ যাহাদিগকে তোমরা জাগতিক কারযাবলীর কারণ বলিয়া বিবেচন! 

করিতেছ, তৎসমুদয় আল্লার হাতে নিতান্ত অধীন হইয়া চলিতেছে । লেখকের 
কলম যেমন অধীন ভাবে চলে উহারাও তদ্রূপ বশীভূত থাকিয়া চলিতেছে । 

ফল কথা, কোন পদার্থের এমন স্বাধীন ক্ষমতা নাই যে উহা নিজে নিজে 
১৬৪ 



আল্লার গ্রাতি ভরম! ] ১৬৪৫ শক্তি পুত বক 
এট হজ 

কোন কাধ্য করিতে পার়ে-_কার্য করা দূরের কথ! কেহ হেলিতে ছুলিতে ও 

পারে না। সেই মহাপ্রভু সমস্ত পদার্থের প্রত্যেকটীকে, যথা সময়ে, প্রয়োজন 

মত সঞ্চালন করিয়া থাকেন। বিশ্বজগতের কোন পদার্থই নিজের শ্বাধীনতার 

কোন কার্য করিতে পারেনা । যদি কেহ বিবেচনা করে যে অমুক পদার্থ 

বা অমুক গ্রহ, কোন কাধ্য করিতেছে_তধে তাহার মহাহ্ুল করা হইবে। 

পুরস্বার দানের আদেশ কলমে লিখিত হয় বলিয়া কলম বা কাগজের উপর 

পুরস্কার দানের ক্ষমতা আরোপ করা নিতান্ত অন্যায়। যাহা হউক, হি 

কিছু অসম্ভব হয় তবে তাহা জীবের ক্ষমতা ভিন্ন আর কিছু নহে। (টীঃ *২") 

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ_-মানবের স্বাধীন ও নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমতার কোন 

কাঁজ ঘটেনা-তোমরা মনে কর মানুষের ও কিছু ক্ষমতা আছে। বান্তবিক 

এরূপ বিবেচনা মহানল্গম। মানুষ স্বয়ং অসহায়। এরূপ কথা বহুবার বলা 

হইয়াছে । অবশ্য মানুমের ক্ষমতা হইতে কাধ্য সম্পন্ন হয়। সে ক্ষমতা, 

ইচ্ছা হইতে জন্মে অর্থাৎ ইচ্ছা জন্মিলেই ক্ষমতা আপন! আপনি আসিয়! 

উপস্থিত হরর । তাহা যদি পর্যাপ্ত হয় তবে কার্ধযও সম্পন্ন হইতে পারে। 

এই জন্য বলা হয় মনে যেরূপ ইচ্ছা! উৎপন্ন হয় মানুষ তদম্নসারেই কার্য্য 

করির। থাকে ; কিন্ত মানুষের ইচ্ছা স্বয়ং আল্লা জন্মাইয়া থাকেন। ইচ্ছার 

উপর মানুষেব হাত নাই। তবে সুখলোভ বা ছুঃখ-ভয় উপস্থিত 

হইলে সেই ইচ্ছা কখন কখন সতেজ বা খর্ব হয় মাত্র । ফল কথা, 

ইচ্ছার প্রভাবেই কার্ধা ঘটিগ্া থাকে । কার্ধ্য যখন ক্ষমতার অধীন, আবার 

ক্ষমতা যখন ইচ্ছার অনুগত, সেই ইচ্ছা আবার মানুষের হাতে নাই তখন 

মানুষের সমস্তই আল্লার মুষ্টির মধ্যে আছে--কোন কাধ্যই মানুষের আয়স্তাধীনে 

নাই। মানুষ নিতান্ত অসহায় ও পরাধীন। 

মানুষের কার্য তাহার আয়ন্তাধীনে নাই, কেবল আল্লার 

স্থ(পিত নিয়মে ঘটিয়। থাকে মানুষের কার্যের ত্িবিধ প্রকার 
৮ শাস্তি

 ্প্ীশীশিশীশিশিটি শিীশিীটি িিপীশিশী শিস 

শাক শশা টি 

৬ ৯ 

টীকা_৪২৭। আল্লার জগতে যদি কিছু অসম্ভব কাধ্য বা পদার্থ থকে তবে তাহা 

জীবের 'ক্ষমতা'-এ কথার অর্থ বুঝিতে অনেক চিন্তার প্রয়োন। সংক্ষেপে বলা মাইতেছে । 

ভীবের জীবনরক্ষা এক অসন্তব বাপার_-পেত্য তেজ, আদ্রতা শুষ্কতা, তরল কঠিন ইত্যাদি 

বিরুদ্ধগুণের পদার্থ একত্র নিলাইঘ! আল্লা অতি কৌশলে জীবের জীবন রক্ষা করিয়া সকলকে 

চাল ইতেছেন। তাহার ইচ্ছা-শপ্তি ঘেমন অনাদিকে যাইবে অমনি বিরুদ্ধ-পদার্থের মিলনোৎপন্ন 

ভ্ীবনও শেষ হইবে । এই যে কলম দিয়া আমি লিখিতেছি হত্তের মধ্যে কোন রগ কিঞ্চিৎ 

বক হইলে বেদনা জন্মিবে। অমনি কলমটী হাত হউতে খসিয়া পড়িষে। জীবের স্বাধীন ক্ষমতা 

াদৌ নী | 
১৪১ 
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ভেদে তাহার বর্ণনা--প্রিয় পাঠক! মানুষের কার্য কি ভাবে ঘটে এবং 
কত প্রকার, এ কথ! পরিষ্কার মত বুঝিতে পারিলে ইহাগু বুঝিতে পারিবে 
যে কার্য্ের উপর মান্থষের বাস্তবিক কোন ক্ষমতা নাই। (ইহা কেবল 
মাত্র আল্লার স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মের তাড়নায় সংঘটিত হয়।) মানুষের 

কাধ্য তিন প্রকার। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের নাম-_ 

তবঈ ব। শ্বাভাবিক কাধ্য। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ_ লোকে 
জলের উপর পাদস্থাপন করিলে পদ তৎক্ষণাৎ জলের 

মধ্যে প্রবেশ করে। ইহা দেখিয়। লোকে বিবেচনা করিতে পারে যে--মানষের 
প| জল রাশি ফাঁড়ি এক ভাগকে অপর ভাগ হুইতে পৃথক করিয়! 
ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে । দ্বিতীয় কার্যের নাম--এরাদতী অর্থাৎ এচ্ছিক 
বা ইচ্ছা সম্পন্ন কার্য । শ্বাস, প্রশ্বাস, প্রত্রাব, বাতকর্শ, মলত্যাগ পান ভোজন 
আদি কার্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তৃতীয় কাধ্যের নাম--এখতীয়ারী বা 
ক্ষমত। সম্পর় কাধ্য ॥ চলন ফিরন বাক্যকথন ইত্যাদি এই গ্রেণীর কার্ধয। 
প্রথম_-তবউঈ ব! স্বাভাবিক কার্য সম্বন্ধে আলোচন| করা যাউক। 
প্রথম-_মানথে রর এই শ্রেণীর কাধ্যের উপর লোকের কিছু মাত্র ক্ষমতা 
শ্বাতাবিক কাধ্য-- নাই-_উহা! কেবল প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন হইয! 
9 রি ্ থাকে। জলের উপর পদ স্থাপন করিলে, পায়ের চাপে 

জল আপন! আপনি ফাটিগ দূরবন্তী হর। ইহাতে মানুষের 
ক্ষমতা কিছুই লাগেনা । মানুষ ইহা! করুক বা না করুক জলের তরলতা৷ 
ও পায়ের চাপ সর্বত্রই এরূপ ঘটনা ঘটায়। জলের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ 

করিলে সে পাথরও এরূপ কার্য করিবে। জলে ডুবিয়া যাওয়া! পাথরের 

ক্ষমতা-সম্ভৃত কার্ধ্য নহে। উহার চাপে বা ভারে স্বভাবের নিয়মান্ুসাবে 

তরল জলের কিয়দংশ নিয় হইতে সরিয়া যায় তাহাতে প্রস্তর খণ্ড ডুবিয] 
ভিউী_মানবেরএরা- পড়ে। দ্বিতীয়, নিঃশ্বাস গ্রহণের ন্যায় “এরাদতী” বা 
দরতী কার্_তাহার ইচ্ছা সম্পন্প বা এচ্ছিক কার্য সন্ধে অনুসন্ধান কর! 

ক্ষমতার বাহিরে হউক । মুল অনুসন্ধান করিতে গেলে ইহার মধোও মানুষের 

ক্বাধীন ক্ষমতা দেখিতে পাঁওয় যাইবে না। মানুষ হাজার চেষ্টা করিলেও 

নিঃশ্বাস বন্ধ রাখিতে পারে না। কেন না মানুষকে এমন করিয়া হুষ্টি কর! 

হইয়াছে যে তাহাকে নিঃশ্বাস প্রশ্বীন চালাইতে হইবে। এবং তজ্জন্য শ্বাস 

প্রশ্থাসের ইচ্ছাও আপনা আপনি জন্মিবে। কোন ব্যক্তি একটী শুচ লয় 
১৪২. 

মাগষের কাধের 

প্রকারঞ্জেদ- ত্রিবিধ 
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টি 
কাহারও চক্ষুর অদুরে “কু হুক্* বলিয়া! হুচটী চক্ষু মধ্যে বিদ্ধিয়া দিবার 
য় দেখাইলে লে অতি নিশ্চয় চন্ষ-পলক চাপিয়া লইবে । সে সময়ে হাজার 
চেষ্টা করিলেও চক্ষুর পাতা বন্ধ না করিয়া সে কিছুতেই থাকিতে পারিবে 
না। ইহার কারণ এই যে স্ষষ্টি-কর্তী মানুষকে ক্ষতি হইতে বাচিবার ও 

উপকার পাইবার নিমিত্ত যে স্বাভাবিক প্রবৃতি দিয়াছেন তাহাতে সে ঝটিতি 
বুঝিতে পারে চক্ষু বন্ধ করার উপকার আছে। সেই উপকার-্ঞান জন্মিব! 
মাত্র চক্ষু বন্ধ করিবার ইচ্ছা উদিত হয়। জলের উপর ড়াইলে উহার 
তরলতা৷ ও শরীরের ভার প্রন্তৃতি স্বাভাবিক গুণের নিমিত্ত লোক যেমন ডুবিয়া 

যায়, নিঃশ্বাস-গ্রহণ ও চক্ষ-আবরণ কাধ্যেও তদরূপ আলার প্রদত্ত শ্বাভাবিক 

প্রবৃত্তি মানবকে উত্তেজিত করিয়া থাকে । ইহাতে দেখ! যাইতেছে প্রাকৃতিক" 

ও “এ্রচ্ছিক* উভয় শ্রেণীর কার্ষয, আল্লার স্থাপিত নিয়মের তাড়নায় সংঘটিত 

হয়; তন্মধ্যে মানবের কিছু মাত্র স্বাধীনতা নাই। তৃতীয় 
এখতীয়ারী বা ক্ষমতা জম্পন্ কার্য সহঘ্ধে আলো- ৎভীগারী মার 
চনা হউক । চলন ফিরন বাক্যকথন ইত্যাদি কার্য ইহাও প্রকৃত প্রস্তাবে 
সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝ! যায়_মানষের এ পরিমাণ তাহারক্ষমতারবাহিরে 
বল আছে যে মনে করিলেই তদ্রূপ কার্ধ্য করিতে পারে আর ইচ্ছা না 
করিলে বন্ধ রাখিতে পারে । এ শ্রেণীর কাধ্য করিতে মান্থষের ক্ষমতা 
নাই এ কথ! বলিলে প্রথমে স্বীকার করিয়া লওয়। বড়ই কঠিন হয়। যাহা 
হউক পাঠক! বুঝিয় রাখ, যে কার্যে মঙ্গল বা উপকার প্রাপ্তির আশা 

থাকে সে কার্য করিতে মনে শ্বভাবতঃ ইচ্ছ! জন্মে । কোন কার্ধে উপকার 

আছে কি না বিচার করিয়া দেখিতে বুদ্ধির গ্রয়োজন হয় । কখন কখন 

সেই কাজে উপকার আছে কি ন! কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া! দেখিতে হয় । উপ- 

কার আছে বলিয়া বুঝিতে পারিলে ইচ্ছা অবিলম্বে উৎপন্ন হুইয়৷ ক্ষমতাকে 

কর্শ সম্পাদন করিতে যে অঙ্গের আবশ্যক তাহা সঙ্খালন করিতে আদেশ 

দেয় তখন কর্মেন্দ্িয়ের মধ্যে চেষ্টার উদয় হইয়া থাকে । এই কারণে 

চক্ষে হুচ ফুটাইবার ভয় দেখাইলে মনে ঝটিতি এই ফথার বিচার নিষ্পত্তি হয় 

থে হুচ ফুটাইলে ক্ষতি হইবে আর চক্ষু বন্ধ করিলে উপকার হইবে । এ ক্ষেত্রে, 

এইরূপ জ্ঞানটী শ্বতঃসিত্ধ দ্বরূপ সর্বদাই মনের মধ্যে জাগরিত থাকে বলিয়া, 

চিন্ত। করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হয় না। বিনা চিন্তাতেই বুঝিতে পারে, চক্ষু 
বন্ধ করিলে উপকার হইবে । এই জান তৎক্ষণাৎ চক্ষুকে বন্ধ করিবার ইচ্ছ! 

১৬৩ 
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জন্মাইর়া দেয় । ইচ্ছার প্রভাবে চক্ষু-পলকের মধো সঞ্চালন-শক্তি আসিয়! 

উদর হয় এবং তাহারই প্রভাবে চক্ষুর পাতা আসিয়া চক্ষ-গোলক আবৃত করিয়া 

ফেলে । কিন্ধ এই প্রকার শ্বাস প্রখাসের ন্যায় অন্যান্য “এচ্ছিক' কার্যে 

আরাম মিলে; ন! করিলে কষ্ট উপস্থিত হয়-_-এই জ্ঞানও মন্ুষের মনে শ্বতঃ- 

লি ও সর্বদ! জাগরুক থাকে । সেই জ্ঞান মনকে বাধ্য করিয়! উক্ত" প্রকান্ন 

কার্ধো গ্রবৃন্ধ করিয়] দেয় । পলায়ন, প্রত্যাগমন প্রভৃতি শক্তিসম্পর় কার্যে ৪ 

তদ্রূপ উপকার গ্রাপ্তির আশা ন! পাইলে মন সে কার্ধা করিতে ইচ্ছক হয় না। 
শেষোক্ত প্রকার কাধে উপকার প্রাপ্তির আশা, আশ পাঁশের অবস্থা 

পর্যালোচনা! করিয়া, চিন্ত! পূর্বক জানিনা! লইতে হয়। তজ্জনা অল্প বিস্তর 

কিছু বিলম্ব ঘটিতে পারে । সেই বিলম্ব ট্রকু বাদ দিলে উভয় স্থলে উপকার 

প্রাপ্তির জ্ঞান হইতে ইচ্ছ। জন্মে। ইচ্ছার প্রভাবে ক্ষমতার উদয় হয় এবং 

সেই ক্ষমতার কাঁজ সম্পন্ন করিয়া লয়। সুতরাং উত্তর স্থলে কর্তার হ্বাধীন 

ক্ষমতা দেখ! যায় না। কাহাকে প্রহার করিতে লাই উঠাইলে সে বাক্তি 

আঁশ পাশের অবস্থা দৃষ্টে বুঝিতে পারে পলায়নে উপকার আছে, কিন্ত ছাতের 

উপর অবস্থিতি কালে কেহ তাহাকে দণ্ড প্রহারে ধাবমান হইলে সে অবশ্যই 

প্রথমে দেড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করিবে । কিন্ত ছাতের ধারে গিয়া! উপস্থিত 

হইলে তাহার সম্মুথে দুইটী সঙ্কট উপস্থিত দেখিতে পাইবে। ছাতের উপর 

হইতে লক্ষ দিলে হাত পা ভাঙ্গিতে পারে আব|র লম্ক না দিয়া ্াড়াইয়। 

থাকিলে দপণ্ডাঘাতে মন্ডক ভাজিতে পারে। এই দুই বিপদের মধ্যে কোনটা 
সহজ তাহ! তখন চিন্তা করিয়া স্থির করিতে হয়। যদি লাঠীর আঘাত 

অপেক্ষা লম্ক দিয়া পড়! সহজ বোধ করে তবে তাহাই ভাল লাগিবে এবং 
তৎক্ষণাৎ লন্ষ দিয়। নীচে পড়িবে । কিন্তু যদি বুঝিতে পারে যে লম্ক দিয়! 

হাত প1 ভাজ! অপেক্ষা দণ্ড প্রহার সহ্যকরা সহজ তবে লাফাইনা না পড়ি 

্ণ্ডায়মান থাকিবে । উভয় কার্ধের আশপাশের অবস্থা বিচারে যাহ! ভাল 

বৌধ হয় তাহাই করিবার ইচ্ছা জন্মে এবং সেই ইচ্ছার অনুরূপ কার্ধ্য- 

ক্ষমতার উদয় হয়। পূর্বোক্ত স্থলে লাচী খাওয়া, লাফাইয়া পড়া অপেক্ষা 
তাল বোধ হইলে দণ্ডায়মান থাকাঁর ক্ষমতা উৎপন্ন হয়_-তথন লম্ক দিবার 

ক্ষমত! জন্মে না; তখন পদের গতি বা স্থিতি ইচ্ছার আদেশ অনুসারে 
সম্পন্ন হয়। ইচ্ছা! আবার বুদ্ধির আজ্ঞায় পরিচালিত হয়। বুদ্ধি কিন্ত 

বিচার করিয্সা যে কাধ্য উত্তম বা করিবার যোগ্য বলিয়া সাবাস্থ করে 
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ইচ্ছা সেই কার্য্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। মনে কর, কোন ব্যক্তি স্বীয় 
ক্চ্ছেদ করিয়! আত্মহত্যার ইচ্ছা! করিল। হস্তে প্রচুর বল ও চুরী উভয়ই 
আছে। তথাপি সে নিজের গলা কাটিতে পারে না। ইঘুরু কারণ /গই 
ষে হস্তের ক্ষমতা, ইচ্ছার অধীন। ইচ্ছাও নিজে স্বাধীন নহে। * সে বৃদ্ধির 
পরামর্শ মত চলে। বুক্ধি ঘখন বলে এ কার্য তোর্মরি জন্য “তাল, এবং 
করিবার যোগ্য তখন ইস্ছার উদর হয়। আবার দেখ, বুদ্ধিও পরাধীন 
কেননা উহ একখানী নির্মল দর্পনের ন্যায় শ্বচ্ছ। যে কাঁধ্য উত্তম তাহার 
প্রতিবিদ্ব বুদ্ধি-রূপ-দর্পণের উপর পড়ে; আর যাহা! মন্দ তাহার ছবী তন্মধ্যে 
পড়ে না। আত্মহত্যা মন্দ কার্য্য, তাঁহার ছবি বুদ্ধিবূ্প দর্পণে পড়ে না। 
তবে কোন ব্যঞ্জি সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলে এবং রোগ যন্ত্রণ! অমহ্য 

হইলে সে প্রথমে রোগ মুক্তির চেষ্টা করে তাহাতে কৃতকার্য হইতে না 
পারিলে ছুটী পথ তাহার সম্মুখে অবশিষ্ট থাকে-__হয় আত্মহত্যা দ্বার রোগ- 

যন্ত্রণা হইতে নিফৃতি লাভ, না হর অসহ্য যন্ত্রণা তোগ। যন্ত্রণা ভোগ 

অপেক্ষা আন্মহত্য! সহজ বোধ হইলে তাহার বুদ্ধিবূপ দর্পণে উহ্থার প্রতিবিশ্ব 
পড়ে এবং ভাগ দ্রেখা যাঁয়। তখন আত্ম-হত্যার মধ্যে উপকার-জ্ান উদয় 

হইয়। আম্মহত্যার ইচ্ছা! জন্মাইয়া দের। সেই ইচ্ছা আবার কর্শেন্্িয়ের 
মধ্যে বল প্রেরণ করে । এইরূপে আত্ম-হত্যা কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়৷ লয়। এই 
শ্রেণীর কার্যকে “এখ তীয়ারী” নাম দিবার কারণ এই ধে, বুদ্ধি স্বীয় বলের 

তারতম্য অনুসারে এবং চিন্তার সাহায্যে “উপকার প্রান্তি জ্ঞান” মনে জন্মাইয়া 

দেয়। সেই জ্ঞান তখন মানুষকে বাধ্য করিয়া কাধ্য করিয়া লয়। তখন 

সেই আত্ম-হত্যা কাধ্যও "বাম প্রশ্বাস লওয়া'র ন্যায় এবং “সুচী বিদ্ধ 

হইবার ভয়ে চক্ষু-মুদ্রিত করার” ন্যাম অপাধ্যমাঁণেই ঘটিয়া থাকে । আবার 
শ্বাস লওয়া' ও চক্ষু বন্ধ করা+ কাধ্য গুলিও “জলে ডুবার” ন্যায় আল্লার স্থাপিত 

প্রাকৃতিক নিয়মানসারেই ঘটিরা থাকে । (টীঃ ৪২৮) এ সমস্ত কাধ্যের “কারণ 

_. ্টীকা-_৪২৮। সর্কবিধ কাধ্যই আল্লার স্থাপিত নৈনগিক নিয়মে বা কারণে ঘটে-_-মান্তযের 

হ্বাধীন ক্ষমতায় ঘটে না, এ সত্য উক্ত তিন শ্রেণীর কার্ধ্যাবলীর মধ্যে দেখা যায়। 

১। জলে পদ স্থাপন করিলেই "ডুবে ইহার মধ্যে জলের স্বাঙ্াবিক তরলতা' ও সুল 
পদের গুরুতা, যাহা! আল্লা স্থাপন করিয়াছেন: তাহাই এক মাত্র কারণ; জলে পদস্থাপন করিব 
মাত্র উহা ডুবে_ডুবিতে না দিবার জনাও বেগ পাইতে হয়। 

২।' শ্বাম গ্রাস লওয়া, 'প্রশ্বাব, বাতকর্ম, বাহ্য করা, হ্ষু্খপিপাস! নিবারণার্থ পান ক্কোজন' 

করা, ইত্যাদিকে চ্ছিক কাধা বলিবার তাৎপর্য এই যে, লোকে ইচ্ছা! করিলে অবশা কিছুক্ষণ 
ন্বপ কার্ধোর বেগে আটক রাখিতে পারে বটে কিন্তু সেরূপ বাধা ক্ষণক- হাজার চেষ্টা করিলে 
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খঠলি মধ্যে একটা “কারণ অপর “কারণের সহিত মিলিত হইয়৷ আছে । তাহাতে 

কারণ গুলি পরম্পর মিলিত হইয়| একটা শিকলের ন্যায় বহু দীর্ঘ হইয়াছে। 

সরদার এহ ইয়া-অল্-উলুম গ্রন্থে এই কারণ-শৃঙ্খলের বিস্তৃত 

জাগতিক কারখ বর্ণনা লিখিত হইয়াছে । স্থষ্টি-কর্ত। আল্লা মানুষের মধ্যে 

শৃঙ্খলের অস্তগত ক্ষমতা নামক যে পদার্থ কৃষ্টি করিয়াছেন তাহা এঁ কারণ 
একটী বলয় 

শৃঙ্খলের-অন্তর্গত একটা বলয় ভিন্ন আর কিছু নছে। এই 
কারণে জোকে মনে করে যে তাহার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। এরূপ মনে 

করা মানুষের পক্ষে মহাভূল। 

মানুষের মধ্যে “ক্ষমতা” বলিয়া যাহ! দেখা যাঁয় তাহা ইহার নিজস্ব নহে-_ 

বিশ্বপাতির অমোব 'ক্ষষত|” মানুষের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাঁইতেছে। 
শ শো 

শা. 

মানব প্রকৃত প্রস্তাবে মানব কেবল ৰিশ্বপৃতি আল্লার ক্ষমতা-প্রবাহের অন্তর্গত 

আলার ক্ষমতা-প্রবা- একটা মধ্যবর্তী স্থান মাত্র। ইহার ভিতর দিয়া আল্লার 
হি ক্ষমত। প্রবাহিত হইতেছে । ফল কথা মানব, হইতেছে 

আল্লার ক্ষমতা-প্রবাহের রাঁস্ত।। আল্লা নানা কৌশলে সেই ক্ষমতা মানবের 

অধ্যে জন্মাইয়। দিতেছেন। দেখ, বাতাসের প্রবাহে বৃক্ষ নড়ে বটে কিন্ত 

আল্ল৷ তন্মধ্যে (বুঙ্গের মধ্যে) ইচ্ছা বা ক্ষমতা কিছুই উৎপন্ন করেন না। 

এই জনা বৃক্ষকে কেহ আল্লার ইচ্ছ। বা ক্ষমত।র প্রবাহ-স্থান বলিয়া মনে 

করিতে পারে না। বাদ্ত-প্রবাহে বৃক্ষের দোলনকে পপর-পরিচালিত' বল! 

হয়। মহাপ্রতু যাহ! করিতে চান তাছ! ঘটিবার কালে তাঁহার ইচ্ছা বা 
নি শি পপি আপ লাস সপ পাশা শশী এ পপি ৮ শািপস্পিশা এপাশ শীল সপ, সপ প৮৮ শ  ৮১৮ শা শপ শি সপ পাদশশ পাপী শী শপ শি শীটীশ্পা শী নি আও পপ 

কেহ সে বেগ টথকাল আটক রাধিতে পারে না। এ সকল অঙ্গ প্রতাঙ্গ বা “বিধান-শৃঙ্খলার'" 
নধ্যে আল্লা যে “ধর্ম বা নিয়ম স্থাপন করিয়া দিয়াছেন তাহা মানুষকে পীড়ন আরম্ভ করে, 
নেই পীডন হইতে যুক্তি পাইয়া আরাম লাছের বাসন! মনে জাগনিত হয় এবং সেই বাসনা 
তদরূপ কার্য করাইয়া লয়। চক্ষু-গোলকে নুচী বিদ্ধিবার ভয় আমিলে 'নিরাপদ' জ্ঞান ঝটিতি 
উৎপন্ন হইয়! মানুষকে বাধ্য করিয়। চক্ষু মুগ্লিত করাইয়া লয়। মানুষ সে স্থলে চক্ষু বন্ধ 

না করিয়। কিছুতেই স্থির থ|কিতে পারে না । হতরাং এই শ্রেণীর কার্যে মানুষের স্বাধীন ক্ষদত। নাই। 
৩। দণগ্ডাবাত হইতে পলায়ন, স্থন্কোগা বস্তর লোভে প্রতাবর্তন, মনের কথা আটক 

মা রাখিয়া উহ! প্রকাশার্থ বাক্য কথন ইত্যাদি কাধোর মধ্যে 'উপকার' প্রাপ্তির জ্ঞান' যাহা 

বুদ্ধির ঠিতর দিয়া উৎপন্ন হয় তাহাই মাণুষকে বাধ্য করিয়া! তদ্রূপ কাধ্য করাইয়া! লয়। এই 

শ্রেনীর কাধ্য স্পুখে আসিলে" চারি ধারের “অবস্থা' দৃষ্টে বিচার পূর্বক “উপকার-প্রাপ্তি 
জান"্টী লাগ করিতে হয়; ইহাতে কিছু সময় লাগে। ব্যাপার জটিল হইলে উপকার-প্রাপ্তির 
জ্ঞান অধিক সময় লাগে__সন্নল হইলে অল্প সময় লাগে। চক্ষে থোচা লাগিবার ভয় আসিলে 
চক্ষু-বন্ধে উপকার হয় ইহ! নিতান্ত সরল বাপার হৃতরাং সে জান শতঃসিদ্ধ ভাবে বিনা বিচারে 
ঝটটিতি মনে উদয় হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে ২য় ও ওল শ্রেণীর কাজের মধ্য 'উপকাক্গ 

জান" উৎপত্তি সমেয় তারতমা চিন আল কিছু প্রচেদ নাহ। 
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ক্ষমতার কিছু মাত্র ইতর বিশেষ হয় না? কোন পদার্গের বিদ্যমানতাকক 
বা অভাবে তাহার ইচ্ছার কিছু মাত্র ইতর বিশেষ হয় না। এই কারণে 
তাহার ক্ষমতা ও ইচ্ছাকে “অটল” ও "অমোঘ' বলা হয় । মানুষের কার্ধ্য 

বৃক্ষের নড়নের ন্যাক্ সম্পূর্ণ পপর-পরিচালিত” নহে আবার আল্লার কাধ্যের 

ন্যায় “অটল” এবং “অফোঘও নহে । মানবের ক্ষমতা ও 
ন বের ক্ষমতা 

ইচ্ছা অন্যান্য নানা “কারণের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে । সে 'পর-পরিচালি তও 
সমস্ত “কারণের উপর মানবের কোন ক্ষমতা নাই। এই নহে আবার অটল 

জন্য মানবের কাধ্য, আল্লার কাধ্যের ন্যায় নহে বলিয়া ও সা ৭ ও নহে 
“অটল+ও নহে। আবার মানুষ আল্লার ক্ষমতা ও ইচ্ছার “প্রবাহ-স্থান” হওয়াতে 

তিনি মানবের মধ্যে “ক্ষমতা” 'ও “ইচ্ছা” উৎপন্ন করিয়। দেন তজ্জন্য বৃক্ষের 

ন্যায় মানব সম্পূর্ণ 'পর-পরিচালিত” নহে। এই জন্য মানবের কার্ধ্কে অন্যের 

পরিচালিত কাধ্য ও বলা যায় না। মানষেব কাধ্য, আল্লার কাধ্যের ন্যাঘ নহে 

শ্বতরাং “অমোঘ” বলা যায় না এই জন্য মানবের কার্ধ্যকে আরবীতে “কছব” 

নাম দেওয়া হইয়াছে (বাঙ্গালাতে “উপার্জন” বলা যাইতে পারে ।) 
যাহা হউক, উপরে যাহা বল! গেল তাহা হইতে ইহা বুঝা যায় যদিও 

মানুষের কার্ধ্যাবলী তার ক্ষমতার মধো এক হিসাবে আছে তথাপি ইহাদের নিজস্ব 
ত্বাধীন-ক্ষমতা না থাকায় এবং আল্লার ক্ষমতার ইহাদের ইচ্ছা-শঞ্জি পরিচালিত 

হওয়ার বাস্তবিক পক্ষে ইহাদের নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমতাদ্ধ কোন কার্যই ঘটে না। 

তৃতীয় গ্রসঙ্গ_নিরনচ্ছিক্ন ক্ষমতা-শুন্য মানৰ কেন পুণ্যের 

পুরস্কার বা পাপের শান্তি পাইবে £% পাঠক! এখন তুমি বলিতে 

পার-_কার্যের উপর মানুষের যখন কোন ক্ষমতা নাই তখন মান্য কেন 

পুরস্কার বাঁ শান্তি পাইবার যোগ্য হতে পারে এবং শিরীঅৎ (ধর্ম শান) ই 

বা কি উদ্দেশ্যে তাহার জন্য অবধারিত হইয়াছে? পাঠক ! জানিয়া রাখ, 

আল্লার এক হ-জ্ঞানের এই স্থানটা বড় ভীষণ স্থান-ইহাকে অতঙ্গ সমুদ্রের 

আঁবর্তের সহিত তুলন! করা যার। ছূর্বল-বিশ্বাসী লোক এই স্থানে আনিয়। 

ডুবিয়া মরে। যে ব্যক্তি জলের উপর চলিতে পারে, জা 

সেই ব্যক্তি প্র দুস্তর সমুদ্রের ভীষণ আবন্ভ পার হইতে লাচে র চেষ্টা সাধা- 

পাঁরে। জলের উপর দিরা চলিবার শক্তি না থাকিলে রণের পক্ষে একী 
বিপজ্জনক বিনাশের স্থান 

কেহ 'ই ভীষণ আবন্ত পার হইতে পারে না। তবে 

বাহার! "অসাধারণ সম্ভরণপটু তাহারা কখন কখন পার হইলেও হইতে 
১৬৭ 
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পারে। এই ভীষণ সমৃদ্রের ডুবন মরণ হইতে যাস্বারা বাঁচিতে চায় তাহারা 
যেন ইহার. ত্রিসীমায় পদ স্থাপন না করে। সাধারণ শ্রেণীর লোক এই 
সমুদ্রের সংবাদ পায় নাই। ইহা তাহাদের প্রতি এক প্রকার দয়া বলিতে 

হইবে। সাধারণ লোকদ্দিগকে : উক্ত উচ্চ শ্রেণীর “তওহীদ” সমুদ্রের দিকে 
যাইতে না দেওয়া তাহাদের প্রতি মহা অনুগ্রহ । “তওহীদ” সমুদ্ধে 
যাহারা ডুবিয়া মরে তাহাদের অধিকাংশ আন্তরণপটু নহে বলিয়া 
মারা যায় । আর কতকগুলি লোক সন্তরণবিদ্যা শিক্ষা না করার 
জন্য বা উহা! আবশ্যক বলিয়া না জানার জন্য ডুবিয়া মরে। আল্লার 

একত্ব-জ্ঞান লাত করিতে গিয়া অনেকে এইরূপ মনে করে যে, 

মানবের ক্ষমতার মধ্যে কিছুই নাই-__সমস্তই আল্লা করিয়া থাকেন। 
তৎসহ ইহাঁও জানে যে সৃষ্টির প্রারস্তে যাহার অুষ্টে হূর্ভাগ্য লিপী- 

বন্ধ হইয়াছে মে হাজার চেষ্টা করিলেও দুর্খতি হইতে ফিরিতে পারিবে 
নাঃ এবং যাহার অনৃষ্টে তখন সৌভাগ্যের আদেশ হইয়াছে তাহার পক্ষে 

পরিশ্রম ও যত্ব করিবার কোন প্রয়োজন নাই । এরূপ বিশ্বাস কর! নিতান্ত 
মূর্খতা ও বিনাশের কারণ । এই প্রকার কথার প্রকৃত তথ্য কোন গ্রন্থে 
লেখা উচিত নহে, তথাপি কথ। প্রসঙ্গে যখন এতদূর বলা! গেল তখন কিছু 
আভাস দেওয়া সঙ্গত মনে করি। 

পাঠক ! তুমি বলিয়াছ__ মানবের স্বাধীনতা যখন নাই তখন পুরস্কার বা 
শাস্তি কেন হইবে? ইহার উত্তরে জাঁনিয়! লও, কুকার্ধ্য করিলে আল্লা ক্রুদ্ধ 
হইয়া যে তোমাকে শান্তি দিবেন এ কথা ঠিক নহে। এইরূপ মৎকাধ্য করিলেও 
জাই সন্তষ্ট হইবেন এবং তজ্জন্য তোমাকে পুরস্কার 

হওয়া চআল্লার পবিত্র দিবেন ইহাও মনে আনিও না। ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে 

স্বভাবের বিরুদ্ধ কুষ্ট হওয়া আল্লার পবিত্র স্বভাবের বিরুদ্ধ। তোমার 

শরীরে রক্ত, পিত্ত বা অন্য কোন ধাতু দূষিত হইলে তজ্জন্য 

তোমার শরীরে এক প্রকার অবস্থা আবিভূঁত হয়--তাহাকে রোগ 

বলে। রোগ জন্মিবার পর ওঁষধ-পত্র ব্যবহার করিলে এবং ওঁষ- 
ধের ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে শরীরের আর এক প্রকার অবস্থা উৎ- 

পন্ম হয়--তাহাকে স্বাস্থ্য বলে। এই প্রকার লোত ও ক্রোধ 

তোমার মনে প্রবল" হুইরা উঠিলে তুমি তৎকর্তৃক পরিচালিত হইতে 

থাক । তাহাতে তোমার অন্তরে এক প্রকার অগ্রি উৎপর হইয়! 
৯০৮ ট | 
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প্রাণের মর্স্থল দগ্ধ করিতে লাগে তাহা হইতেই তোমার বিনাশ-সাঁধন 
হইবে । এই অর্থে মহাপুরুষ হজরৎ রক্ুল প্র বলিয়াছেন “ক্রোধটা 

অগ্নির এক টুকরা।” ইহার ভাবার্থ যে-ক্রোধ অন্তরের মধ্যে ৯ নিাকাক। 
জন্মাইগ়। লইলে তাহা, অগ্রিখণ্ডের ন্যায়, অস্তর পোড়াইতে দোজখের অন্ন 
লাগে। বুদ্ধির আলোঁক বদ্ধিত হইলে যেমন লোভ ও  দির্দানকরে 

ক্রোধ-রূপ অগ্নি নির্বাণ করিয়। দেয় তদ্রূপ ঈমানের আলোক, দোজখের ' 
অগ্রি নির্বাণ করে। এই কারণে দোজখ ঈমানদার লোৌকদিগকে সম্বোধন 
করিয়া বলিবে-” 

তর্প ৮ তি শর তি ছি ৩টি ৮ পট সি এটি পা নি এট 

১) 1 51 ০১) ৯_) ১ ৩/* 2৩ ৯-০০ ১ 0৮৯ 

“হে ঈমানদার লোক সরিয়া যাঁও_নিশ্চঘই তোমার নুরে আমার অগ্নি নির্বাণ 
করিয়া দিবে 1৮ দোজখের এই অন্থুরোধ ভাষাৰ সাহায্যে প্রকাশ না হইলেও 

অবস্থা-রূপ-ভাষাঁর প্রকাশ পায় । ঈমানের আলোক দর্শন করিতে দোজখের 

সাধ্য নাই বলিয়া সে পলাইতে লাগে। মশক যেমন বায়ু প্রবাহ-দেখিলে 

উড়িয়া পলায়, তদ্রূপ ঈমানওয়ালাদের “নূর” দর্শনে দোজখ ছুটিয়া পলাইবে ॥ 
বুদ্ধির আলোক দর্শনে লোভাগ্নিও দূরে পলায়ন করে। বাঁহা হউক পাঠক ! 

এ কথ! জানিয়া রাখ--তোমাকে শক্তি দিবার জন্য অনা স্থান হইতে কাহাকেও 

আনিতে হইবে না। তোমারই “উপাজ্জন” কর! দ্রব্য তোমাকে দেওর! হইবে। 
এই অর্থে কথিত হইগাছে । 

নস ঠে৮ ০৮৭ ৮ পাকি তা ৮ টা 

9৮1 ১১০ শিগিত০ ও ৮] 
“নিশ্চয়ই এ সমস্ত তোষাঁদেরই কৃতকাধ্য, এখন তোমাদের দিকে ফিরিয়া 

আসিয়াছে ।৮ যাহা হউক তোমারই লোভ ও তোমারই ক্রোধ তোঁষার দোজখের 

মূল কারণ। উহা তোম(রই সঙ্গে তোমার অন্তরের মধ্যে বর্তমান আছে । 
তোমার অন্তরে প্রব-জ্ঞান থাকিলে তুমি অবশ্যই তাহা দেখিতে পাইতে । এই 

মঙ্দ্দে আল্লাও বলিয়াছেন__ 
৮4 নি ড 2 তা কি তি ছি ৮৯ পানি পানি তে নিও ৮ 

০ ৮০০) ৬১92) ১৬/%৫% ০ ০১৮1১ ৯) ১ 

“কখনই নহে । যদি তোমাদের ধ্রুব জ্ঞান থাঁকিত তবে অবশ্যই দোজখ দেখিতে 
পাইতে ।” (৩০ পারা। সুরা তাকাছোর। ১ রোকু ) যাহা হউক পাঠক! 
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এ কথা জানিন। রাখ-বিষ পান করিলে মানুষ পঁড়িত হয় এবং পরিশেষে মারা 
পড়ে। কোন ব্যক্তি বিষ পান করিঙে কেহ তাহার উপর দ্ধ হইতে পাকে 
না কেহ তাহাকে তঙ্জন্য শান্তিও দের না। বিষে যেমন শরীরে রোগ 

আনয়ন করে তর্দরূপ পাপ ক।ধ্যে ও লোভে মানবের আত্মীকে পীচিত করিয়া 

ফেলে। আত্ম!র পীড়া অগ্নির ন্যায়, তাহ! মানবাজ্মাকে পোঁঢাইতে থাকে 1 

এই গাপাগ্নি বাস্তবিক নরকাগ্রির সমজাতীর--পথিবীর 
দোজখের অগ্রি, ৃ 
চুক লৌহের ন্যায় গ্রাকাশ্য অগ্নির সমজাতীর নহে। চুদ্বুক-লৌহ যেমন তাহার 
পাপা গ্রিসংযুক্ত সমশ্রেণস্থ লৌহকে ম্বাভিমুধে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ 

রি দোজখের অগ্নি, পাপাগি সংযুক্ত গোঁককে স্বীয় অভিমুখে 

টানিগা আনে এবং দোজখের মধ্যে নিক্ষেপ করে। ইহা] 

কাহারও ক্রোধের ফলে হয় না। পুশ্যের অবস্থাও এই প্রকার অনুমান 

করিয়া লও । ে সঙ্গন্ধে কিছুই লিখ। হই না। লিখিতে গেলে 

অনেক লিখিতে হন্ন। 

চতুর্থ প্রনতা-_ জগতে পয়গন্ধরগরণের আগমন ও তাহাদের 
শরীঅগ্-বিণি গ্রচারের প্রকৃত উদ্দেশা--তমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে 

পাপের শান্তি ও পণ্যের পুরঞ্চকার দেওয়া কেমন করিঘা সঙ্গত হইতে পারে ? 

তাহার উত্তব উপরে শিখ! গেল । তোঘাব আর একটী প্রশ্নের উত্তর বাকী 
আছে এখন দিতে হইবে ॥ তুমি বলিয়াছিশে শবাঁজঅং কি উদ্দেশ্যে অবধারিত 

হইয়াছে? পয়গম্বরগণকে কি কারণে জগ'তি পাঠান শিয়াছে 7 এ প্রগের 

উত্তর শুন- ইঠা করুণাময় আল্লার এক প্রকার কাঠিনা-মলক অনুগ্রহ। মানুষকে 
জবরদন্তী শিকলে বান্ধিয। ছান্িয়া বেহেশতে লইয়া যাইবার জন্যই আল্লা 
ধ প্রকার ব্যবস্থা করিয়াঙ্েন। এ সঙ্গন্ধে মহাপুরুষ হজরৎ রক্ল [রত 
বলিয়াছেন -“তমি কি সেই সম্প্রদায় দেখিয়। আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছ, বাহার! 

শিকলে আনদ্ধ হইয়া বেহেশতের দিকে আকুষ্ট হইতেছে ?”” ইহার 

অর্থ এই যে করুণাময় আল্লা মানবধূন্দের গ্রতি দয়া-পরবশ হইয়া দোজখের 
পথ হইতে তাহাদিগকে জবরদন্তীব ফান আউকাইযা! টানিষ়া লইতেছেন। 

মহাপুকষ হজরত রস্গুল ঠা? অন্যত্র বলিয়াছেন--তোমরা পতঙ্গের ন্যায় 

উন্মন্ত হইয়া নিজকে অগ্নির উপর নিক্ষেপ কারিতে যাইতেছ--আর আনি 

তোমাদিগকে অগ্রিতে পতিত হইতে না দিবার জগ্য তোমাদের কমর ধরিয়া 

টানিতেছি ৮ প্রিয় পাঠক এ কথ! জানিয়া রাখ--আল্া ঘে শিকলে 
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তং 
মানবকে আবদ্ধ করিয়া! দোজখের দিক হইতে টানিয় লইঈতেছেন, পয়গঙ্গরন 

গণের উপদেশ সেই শিকলের এক টুকরা । তাহাদের কথায় তোমার মনে 
জ্ঞান উৎপন্্র হয়। সেই জ্ঞানে তোমরা কুপথ হইতে স্থপথ নির্বাচন 
করিয়া লইতে পার। পয়গন্বরগণ যে সব কথা বলির ভয় প্রদর্শন করেন 
আহা হইতে তোমার মনে ত্রাস জম্বিতে পারে । তাহাদের প্রদত্ত উপদেশ 
হইতে যে জ্ঞান জন্মে এবং প্রদর্শিত কথা হইতে যে ভয় উদয় হয় সেই 
জ্ঞান ও ভয় একত্র মিলিত হইয়া, তোমাদের বুদ্ধি-রূপ-দর্পণোপরি সঞ্চিত 

ধুলা ধূসর দূর করে। তাহাতে এই ফল হয় ষে তোমরা সংসারের 

রাস্তা ত্যাগ করিয়া পরকালের পন্থা অবলম্বন করিতে পার। সংসারের 

পন্থা ত্যাগ করিয়া পরকালের পন্থা! অবলম্বন করা] যে হিতকর, বুদ্ধি- 

রূপ-দর্পনে সে “সত্য” সুম্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়, এবং উহা! দৃষ্টিগোচর হইলে 
পরকালের পন্থা অবলম্বন করিবার ইচ্ছা তোমাদের মনে উৎপন্ন হইতে পারে। 
এমন কি সেই ইচ্ছার প্রভাবে তোমার "মঙ্গ গ্রত্যঙ্গে চেষ্টা আগমন করিতে 
পারে, কেননা অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ইচ্ছার '্মধীন। এখন দেখ, পয়গঞ্থরের 

বচন হইতে আরম্ভ করিয়া কর্ধ-চেষ্টা পর্য্যন্ত “কার্ধা” ও 'কারণ গুলি পরম্পর 

মিলিত হই! কেমন এক চমৎকার শিকলের ন্যায় হইল । সেই শিকলে 
তোমাদিগকে বান্ধিবে ; করুণাময় কেমন জনরদস্তীর সহিত দোজথ হইতে 

টানিরা আনিয়া বেহেশতে প্রেরণ করিতেছেন । মহামাননীয় পয়গন্বরগণকে 

এমন একরূপ ছাগরক্ষক রাখালের সহিত তৃলন!। কর! যাইতে পারে ষাহাদের 

দক্ষিণ পার্খে শ্যামল তৃণ-ক্ষে্ শোভা পাইতেছে এবং বাম পারে 

ব্যা্ব ভল্ল,কপূর্ণ নিবিড় অরণ্য বর্তমান আছে। ব্াদ্া্ি হিংস্র পশু 
ছাঁগবৃন্দের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছে । রাখালগণ অরণোর ধারে 

লগুড় ভন্ডে দণ্ডায়মান থাঁকিদ্া ছাগগুলিকে ভঙ্গলের দিক হইতে তাভাইয়া 

ডণলেত্রের দিকে প্রেরণ করিতেছে । পয়গম্বরদিগের 'অবস্থা বাসশুবিক & 

রূপই বটে। তাহারা দোজখের ধারে দীড়াইর| মে দিক হইতে মাননজাতিকে 
বেছেশতের দিকে প্রেরণ করিতেছেন । পাযগঙ্গরগণকে জগতে পাঠাবার 

ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য । 
পঞ্চম প্রসঙ্গ-_ুষ্টির প্রারস্তে অদৃষ্টে যখন সৌভাগ্য বা দুর্ভাগা 

বিপীবন্ধ হইয়াছে তখন আর পরিশ্রমে কি ফল? পাঠক! 

তুমি আর একটা প্রীক্স এই বলিয়া উত্থাপন করিয়াছিলে যে স্টটটির প্রারন্তে 
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যাহার অদৃষ্টে ছুর্ভাগ্য লিপী-বন্ধ হইয়াছে তাহার পক্ষে যত্ব ও পরিশ্রম করিলে 
কি ফল? তোমার কথা! এক হিসাবে সত্য এবং অন্য পক্ষে ভূল। সত্য 
হইলে, তাহা হইতে মহাক্ষতির স্ত্রপাত এবং বিনাশ অবধারিত। যাহার 
সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যের আদেশ হইয়াছে তাহার লক্ষণ এই যে, আল্লা তাহার মনে 
এঁ কথাটা নিক্ষেপ করিয়া! দিরাছেন-__-“চেষ্ট। করিলেও কোন লাভ নাই”। 
ইহা তাহার মনে সত্য সত্যই বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং তজ্জন্য সে চেষ্টা 
হইতে ক্ষান্ত থাকে_-সে বীজ বপনও করে না, শস্যও ফাটিতে পায় না। 
বিশ-গ্রহ্ন যাহার অনুষ্টে অনাহার-মৃত্যু লিপীবদ্ধ করিয়ছেন তাহার চিহ্ন এই 

যে, তাহার মনে এই কথ! দৃঢ় ভাবে গাড়ি দেওয়া হইয়া থাকে--“ণ্অনা- 

হারে যখন মরিতেই হইৰে তখন আগর গ্রহণে কি ফল?” এই কণা 
ভাবিয়া মে আহার গ্রহণ করিবে না সুতরাং ক্ষুধার মারা পড়িবে । এইরূপ 
যাহার অনৃষ্টে আল্ল। দরিদ্রত। লিপীবদ্ধ করিয়াছেন তাহার চিহ্নও পূর্ব 
হইতে প্রকাশ গায়। সে মনে করে “আমার অবৃষ্টে দরিদ্রতা লিখিত 
হইয়াছে অতএব কৃষি কাধ্যেই বা কিলাভ _বাণিজ্যেই বা কি উপকার ?” 
এইরূপ ভাবিয়া সে বীজও বুনিবে না, শস্যও কাটিবে না এবং বাণিজ্যও 
করিবে নাম্তরাং নির্ধন রহিয়া বাইবে। আল্লা যাহার সম্বন্ধে সৌভাগ্য 
লিপীবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাকে তিনি এই কথাও বুৰাইয় দিয়াছেন যে তাহাকে 
ধনী হইতে হইবে, দার্থ জীবন লাভ করিতে হইবে, তদর্ঘে কৃষি বাণিজযও 

অবলম্বন করিতে হইবে_ আহারও করিতে হইবে। এরূপ পাঁরম্পরিক সম্বন্ধ- 
বন্ধ-ব্যাপার অদৃষ্টে লিপীবদ্ধ করা নিরর৫থক ব্যাপার নহে বরং “কার্য” “কারণের” 
সঙ্গে সকল'গুলি সম্বন্ধ-বদ্ধ হইয়া আছে। মহাপ্রভু আল্লা যাহাকে যে কার্যের 
জন্য হৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে তত তত কাধ্যের “উপাদান” উপকরণও 

সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তিনি কাহাকেও “উপাদান, বা “কারণ সংগ্রহ 
করিয়া না দিয়া কোন কাধ্য সম্পাদনে প্রেরণ করেন নাই। এই 
জন্য মহাপুরুষ হজরৎ রম্মুল প্রা বলিয়াছেন “কাধ্য করিয়া যাঁও-_যে 
কার্ধের জন্য বাহাকে সৃষ্টি কর৷ হইরাছে তাহার জন্য সমস্ত “কারণ 
“উপকবুণ”ও সংগৃহীত হইবে 1” 

পাঠক ! বুঝিয়া রাখ মহাপ্রভু আল্লা, পাকে প্রকারে বা জবরদন্ডীর 
সহিত তোমার মনে যে ভাব স্থাপন করিয়াছেন এবং অঙ্গে যে চেষ্টা 
সংযোগ করিয়া দিতেহেন তাহাকে তুমি স্বীয় পরিণানের পূর্বব-সংবাদ বলিয়া 
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পাঠ কর। বিদা! শিক্ষার গ্রতি তোমার মনে আসক্তি ও চেষ্টা আছে বলিননা 
ধদি তুমি বুঝিতে পাব এবং তংসঙ্গে অটল 'অধাবসায় ও সচেতন আলসাহীনতা 

বর্তমান থাকে তবে বুঝিতে পারিবে আল্লা তোমাকে ভবিষ্যতে বিদ্বান করিয়া 
সমাজের নেত! ও কপ্টা করিবেন বঙগিয়! লিপীবদ্ধ করিয়াছেন | কিন্ত তোমায় 
মানসিক অবস্থা উক্ত প্রকার আশাপ্রদ থাকিলেও যদি তুমি যথোচিত পূর্ণ 
পরিশ্রম না কর-_-আলসো জীবন অতিবাহিত কবিতে থাক তবে তোমার 

পূর্বোক্ষ প্রকার আশাপ্রদ মনের অবস্থা সমস্তই নিরর্থক হইবে। (টীঃ *২») 
যাহা হউক, তোমার মনে বি এই কথা নিক্ষিপ্ত হয় যে “ক্র প্রারস্তে 

আমার অদুষ্টে মূর্ঘতার আদেশ লিপীবদ্ধ হইয়াছে-_বিদ্যাশিক্ষার জনা চেষ্টা 
করিলে কি ফল 1,--তবে এ ভাবকেই তোমার দুর্ভাগোর 'আদেশ-ধ্বনি, 

বলিল্লা গ্রহণ করিবে এবং ইহা! জানিয়া রাঁখিবে যে তুমি কখনই নেতা 

বা কন্তা হইতে পারিবে না । 

উপরে সাংসারিক কার্ম্য লইয়া সফলত। বিফলতা--উন্নতি অবনতি 
সম্বন্ধে বে সকল কথা বল গেল, পারলৌকিক ব্যাপারেও তদন্থুরূপ 
ঘটে। পরকালের কার্য, সাংসারিক কাধ্যের অনুরূপ ভাবিয়া লইবে। 

এ সম্বন্ধে আল্লা বলিতেছেন__ 

টীকা__৪২৯। কথাটা বড গুকতর। একী ধাঁনা বীজের প্রতি ননোগোগ দাও । উহা 

এখন বীজ রূপে আছে । উহ! হউতে মষ্কুর বৃক্ষ পুষ্প ইহাদি উৎপন্ন হইয়া পরিণামে পুনরার 
ধান্য হইবে এব তখন হয় উত্ৃগ্টী বাজী কপে আদরে গোলায় স্থাপিত হইবে, নয় অগ্রিতে 

সিদ্ধ খা দগ্ধ ইইযা মণসাদি কঠুক ৩ক্সিত বা অনাদরে পচিযা যাইবে! মানুষের অবস্থাও 
প্রায় তদবপ। নানা অবস্থা পার হইয়া শেষে মাষ হইয়া হয় বেহেশতে _আদরে রক্ষিত 

হইবে, নয় দোজথে পুডিবে। ধানেরও আন্তরিক অবস্থা, নিয়মান্রষায়ী থাকিবার বাবস্থা আক্ছে ; 
অর্থাৎ শসাংশ তাজ।, গোটা ও তুষ গ্রডার আবরণে হরক্ষিত থাকা আবশাক | উহা ভাঙ্গাচুরা 

বা ফারা হইলে অগ্কুর উদ্গত করিতে বা পরিণ।মে সুস্পষ্ট ধানা দানা ফলাইতে পারিবে না; 

যাহা হউক, উহার আন্ন্তরিক অবস্থা যেমন শান হওয়া চাই তদ্রূপ বিধিমত আমলে" 

আন! অর্থাৎ কারো ও বাবারে লাগানও আবশাক। কগিত সরস চত্তিকার মধ্ো নির্দিষ্ট 
কাল পধান্ত “অনড' স্পাবে স্থাপিত রাগা অবশাক। অদ্য পু'তিযা কলা তুলিলে বা মধ্যে 

মধো মূলের সত্তিকা আলগা করিয়া বা তাহ! কাড়িযা লইয়া বিরক্ত করিলে অ্বুর মারা পড়ে । 

মান্ুদের মানসিক (আশান্তরিক) অবস্থা ভাল তওয়। চাই--আসক্কি ও ০&| ইঙাদি তাজা থাকা 
চাই; অনল অধ।বসাযের সহিত বাঠিরে কথ জগতের মধো লাগিয়া থাকা চাই। সচেতন 

উৎসাহের সহিত কর্দবিধানে বাপৃত থাকা চাই উতাদি। আভাগুরিক অবস্তা “তাক্া' 
হইলেও যদি বাহ্য হ্থবাবস্থায় বাবহার না করা যায় তবে সমস্ত বথা। সর্বাপেক্ষা ভীষণ ক্ষতি 
যদি আণ্ন্তরিক আশ! উৎসাহ তা! ন। থাকে অর্থাৎ “আমার অদৃষ্টে ইহা নাউ” বলিয়া 
যদি চুপ করিঘ! বসিয়া থাকে তবে সমন্তই বৃখা। তাহাতে আল্লার প্রদত্ত 'নেজীমত' বা সম্পদ 
সমন্তই বৃথা! অপচয় হইয়া হার। 

১৫ ১১৩ 
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“তোমাদের সৃজন ও উখান একজন প্রাণীর হ্জন উত্থানের সদৃশ 
ভিন্ন আর কিছু নহে।”” (২১ পারা । সুরা লোকমান। ৩ রোকু।) 
পুনরায় তিনি বলিতেছেন__ ১০৪ 

১ টি নে তা শি ৯9 তা হি তাতে 

৬ ৫, ০০৫ 9 (*2 টিটি *[--৮৯ 

“তাহাদের জীবন মরণ উভয়ই সমান ।” (২৫ পারা । হুর! জাহিয়া । ২ রোকু।) 
পাঠক! তুমি য্দি এত তথা গুলি বুঝিতে পার তবে পুর্বোক্ষ ( শেষ) 

তিনটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর সহজ হইয়। উঠিবে-তংসঙ্গে আল্লার একত্ব-জ্ঞানের 
জটিলতা৷ সরল হুইর! পড়িবে । (যাহাদের নিয়মিত সহযোগিতায় 'তওয়াকোল, 

জমিতে পারে সেই) শরীঅত, বুদ্ধি ও একত্ব-জ্ঞান সম্বন্ধে তখন চক্ষুম্মান 

জ্ঞানীর নিকট আর কোন তর্কবিতর্ক বগ্তমান থাকিবে না। (টীঃ ৪৩১) 
উপরে যাহ! লিখা গেল তবপেক্ষ। আর অধিক লেখা যায় না। 

তওয়ান্বোলের দ্বিতীয় বুনিয়াছ্। পাঠক! স্মরণ কর ইতিপূর্বে 
বল| হইয়াছে আল্লার উপর সম্পূর্ণ ভাবে নিহর করিতে হইলে ছুই শেণীর 

ভ্ভাল পরিপক্ক করিণা লওয়া আবশ্যক--(১) 'তওখীদ”-জ্ঞান অগাং আল্ল।কে 

“এক' বলি জানা ; (২) আল্লাকে পূর্ণ দয়াময় বলিযা মান । এই ছুই শ্রেণীর 

“বিশ্বাস” প্রগাঢ় “জ্ঞানে পরিণত হইল “আল্লার-প্রতি-নির্ভরত]” জীবস্ত ভাব 

ধারণ করে। ফল কথা, উক্ত ছুই প্রকার জ্ঞানের ফল হইতেছে “আল্লার 

গ্রতি নিভরতা”। উপরে তিওহীদ” সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বল! গেল। এখন 

আল্লার দয়ার সন্বপ্ধে কিহু বল! যাইতেছে । (আল্লাকে পূর্ণ দয়াবান 

বলিয়! যথার্থ উপলব্ধি করিতে হইলে নিমলিখিত ধরণের কতকগুলি তথ্যের 

সম্যক তাংপর্য্য অগ্রে ভালমত জানা উচিত।) (১)তুমি এ কথা বিশ্বান 

কর এবং জানিয়া লও যে আল্লাই সকলের স্ষ্টিকর্ভা; বিশ্বজগতের সমস্ত 

পদার্গের “কারণ” তিনি। তাহা হইতে সমস্ত হইয়ছে। (২) তিনি সকলের 
প্রতি অফুরন্ত দয়া বিতরণ করিতেছেন এবং সুকৌশলে সকলকে বাধ্য করিয়! 
বা জবরদস্তীর সহিত টানিয়া লইয়া দার নিকেতনে প্রেরণ পূর্বক অযাচিত 
শপ পাপ পাপা 

. টীকা-_-৪৩* | পরিত্রাণ : পুস্তকের পুস্তকের অষ্টম পরিচ্ছেদে দন (দ্বিতীয় প পারা ) রা) উষ্টবা। শ শরীঅৎ, 
বুদ্ধি ও তওহীদ যোগে প্রকৃত তওয়াকোল জমিয়া থাকে__সে বিষয়ের উল্লেখ তথায় আছে। 

১১৪ 
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ভাবে সকলের গায়ে করুণা মাখাইয়া দিতেছেন। তিনি পূর্ণ করুণাময় ৪ 

(৩) তাহার “ভালবাসা” ও দান” মশা মাছী, পিপীলিকা প্রভৃতি ইতর 
জীব হইতে আবন্ত কবিধা জীবশ্রেষ্ঠ মানব পর্যন্ত সকলেই সমান ভাবে 

পাইতেছে। ছুগ্ধপোঁধা শিশুর প্রতি মাতার ভালবাসা ও ন্নেহ যতদুর প্রবল, 

প্রত্োক জীবের প্রতি আলার ভালবাসা তদপেক্ষা অধিক এ মার কথা 

মহাপুকষ হজরত স্থল (হও বলিয়াছেন । (8) তৎসঙ্গে এ কথাও জানিয়া 

লও যে, মহাপ্রভু বিশ্বজগং ও ত্দন্তর্গত প্রতোক পদার্থ এমন পূর্ণতা দিয়া _ 
এরূপ সৌনধ্য সহকারে এবং এ হেন মনোরম কৌশল সহযোগে হৃষ্টি করিয়া- 
ছেন যে তদপেক্া উ.কুঈ হওযা অসম্ভব । (৫) এই সাঙ্গ আরও জানিয়া 

লও-_ আল্লা কোন বস্থ বা জীব জন্তক স্বীয় দয় ও করুণা হইতে বঞ্চিত, 

রাখিতে চান না। (৬) তিনি যেবস্কু কষ্ট করিতেছেন তাহা! যেমন ভাবে 

কবা উচিত-ঠিক দেই প্রকারেই করিতেছেন । পৃথিবীর সমস্ত বুদ্ধিমান 

ব্যক্তিকে যদি পুর্ণ বুদ্ধি ও সমগ্র দঙশ্গতা দেওয়া হয় এবং তাঙ্চাবা যদি 

সকলে একক হইষ| একযোগে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হয় তবে বিশ্বজগন্তের 

কোন পদার্শের মধ্যে হৃঙ্ম কেশাগ্র তুলা স্থানে মশকের পালক পরিমাণে 

কোন 'অপচয় বা 'প্রতুলতা দেখিণ্ত পাইবে না। উহা এমন না হইয়া 

তেমন হইলে ভাল ছিল+ কিম্বা “ছোট? বা বড়, লঘূ বা গুরু, হইলে উত্তম 

হইত" এমন মন্তব্য প্রকাশ করি'তও কেহ পাবিবে নাঁ। এবং তরবূপ 

মশ্বা প্রকাশের উপাৰ কোন বস্থ্ব্তে খুজিয়া পাইবে না। তাহারা ঘুরিমা 

ফিরিমা যতই প্রণিপান করিরা দেখিবে ততই ম্ম্পঃ বুবিতে পারিবে যে 

উহ্তা যেমন হওয়া উচিৎ ছিল ঠিক তদ্প্রাপই হইয়াছে । (৭) যে পদার্ঁ 

নিতান্ত কদধ্য তাহার পূর্ণতা সেই কদধাতাব মধোই আছে। উহা! যদি 
কদধা না হইত তবে তাহা অপূর্ণ রহিগা যাইত এবং যে উদ্দেশো তিনি 

কৌশল করিয়! ই রূপ কদর্ধা করিগাছেন তাহা ন্যর্থ হইয়া যাইত। দেখ, 

মন্দ দ্রব্য না থাকিলে কেহ উত্তম ছন্যেব আদর করিত 

ন এবং আরামও পাঁইত না। অপূর্ণ বাঁ ছুর্বল বস্ত 

না থাকিলে পূর্ণ 'ও বলবান বলিয়া কোন কণা থাকিন্ড না। পর 

পক্ষে. পূর্ণ 'ও বলবান বস্ত স্বীয় গুণের মাধুর্য পাইত না। পূর্ণ বা বলবানফে 

অপূর্ণ বা! ছুর্ধলের সহিন্ত দিলাইরা পরস্পর তুলনা করিয়া চিনা যায় । দেখ, 

এক জনকে পিতা হইলেই অন্যকে পুর হওয়া আবশ্যক । পুত্র সম্বন্ধ না 
১১৫ 
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পু 
থাকিলে পিত1 করাটাও থাকিত ন1। এরূপ স্থরে, এক বস্তর সহিত অন্য 

বস্তর তুলনা করিয়া লইতে হয়। তুলনা স্থলে ছুটী বস্তুর আবশ্যক । “তওহীদ”- 

জ্ঞান, লাভ হইলে দ্বিত্ষজ্ঞান অন্তহিত হয়; তখন সমন্তই এক হইয়া যায় £ 

তুলন! ও তুলনীয় বস্ত সমন্তই লোপ পার। (৮) এখন এ কথাটা ও বুঝিয়! 

রাখ--মহাপ্রভু আল্লা জাগতিক কাধ্যাবলীর হেকৃমৎ মানব হইতে গোপনে 

রাখিয়াছেন। তাহা হিতের জন্যই হইয়াছে । (৯) তর্্ব্যতীত ইধাঁও দৃঢ়ভাবে 

“বিশ্বাস” কর! আবশ্যক যে-_বিশ্বপ্রভু যে কাধ্যের আদেশ করেন তাহা মঙ্গলের 

জন্যই করিয়া থাকেন এবং তাহা ঘেগ্প ইওরা আবশ্যক তিনি তদ্রূপই 

করিয়া লন। ইহসংসারে, রোগ, শোরু, দুর্বলতা, এমন কি কাফেরী, পাপ, 

বিনাশ, ক্ষতি, ছুঃখ, কষ্ট, যাতন1, বেদন1, যাহা কিছু আছে ততসমুদয়ের 

প্রত্যেকের মধ্যে মহাকৌশলী বিশ্বগ্রভৃ এক একটী “তেকৃমত্ বাখিয়াছেন 

এবং তৎসমুদম যেরূপ হওয়া উচিত ছিল. ঠিক সেই ক্বপই করিগছেন। 
ষাহাকে অভাবগ্রস্ত দীন হীন করিগাছেন তাহার মঙ্গল সেই অবস্থার মধ্যেই 

আছে; সে দরিদদ্র না হইখগ| ধনী হইল বিনাশ পাইত। তান ধাহাকে 

ধনী করিয়াছেন তাহার মঙ্গল ও প্র রূপ তাগার অবস্থার মধোই সামাধদ্ধ আছে। 

তওহীদ-সমুদ্রের ন্যায় এই কথার মন্মও এক ভীষণ সমুদ্র । বন লোক এ 

চিতায় ডুবিয়া মরিখাছে | ইহাব মধ্যে অদুষ্টবাদের জটিল 

ইহার আলোচনায় পেঁচ আছে। সেপেচ সাধারণ লোকের সম্মুখে খুলিবা 

৬ বলিবার অনুমতি নাই। এই বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান 
করিতে গেলে কথ। বড় বাড়িমা যাইবে; তথাপি 

পুনরায় এ কথা বলা আবশ্যক বে তিওঝাকোল” অর্থাৎ আল্লার 

প্রতি সম্পূর্ণ নিভর করার ক্ষমতা যেমন “তওহীদ* অর্থাৎ আল্লার একত্ব- 

জ্ঞান হইতে জন্মে, তেমনই উহ] 'আল্ল৷ যাহা করেন তা মঙ্গলের জন্যই 

করিয়! থাকেন” এই করুণা-মূলক-বাবস্থার প্রতি বিশ্বাস হইতেও উৎপন্ন হয়। 

ভওয়াক্কোলের পরিচয়--পাঠক ' জানিয়! রাখ--মনুষের হৃদয়ে 

ধতগুলি “অবস্থা” উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে আল্লার প্রতি নিভ'রতা” একী উন্নত 

তওর়াকোলের উৎ, অবস্থা! । আল্লার একত্ের উপর এবং তাহাব সর্বমুখীন্ 

পত্তি, কলাফলও দয়ার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস জমিষা! গেলে হৃদয়ে এই 
চরম পরিণতির ভ্ভাব জন্মে; এবং তত্প্রভাবে “কাধা নির্ববাহক+ আল্লার 

গ্রভি ভরসা জন্মে; পশ্চাৎ সেই ভরসা অটল বরাখিবার চেষ্টা হয়; এবং 
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তাহার ফলে মনে নিরুদবিগ্ণতা ও আরাম আঁসে--উপভীবিকা সংগ্রহে 

মন আবদ্ধ হয় না; ঘটনাক্রমে জীবিকা সম্বন্ধীয় বাহ্য উপায়ের মধ্যে কোনটী 

বিগড়িয়। গেলে এবং তজ্জন্য অকৃতকাধা হইলে, মনে বিষর্ধতা আসে ন। 

বরং আল্লার অসীম দয়ার প্রতি বিশাস করিয়া পূর্ববাপেক্ষা অধিক তুষ্ট হইয়৷ 
ভরসা করে যে, তিনি আমাকে পধ্যাপ জীবিক1] দিবেন । 

এ সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাইতেছে । মনে কর এক জন চতুর 

লোক কোন দুর্বল সং লোকের কিছু সম্পত্তি কাড়িয়। 

লইবার মানসে মিথ্যা মোকদ্দম| উপস্থিত করিল। সাপু 

ব্যঞ্তি বঞ্চিত হইবার ভরে বাদীর দাবী ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে এক জন 

উকীলের আশ্রয় গ্রহণ করিল । উৎপীড়িত ব্যঞ্জি যদি উকীলের নিয়লিখিত 

গুণ হৃদবোঁধ ভাবে উপলব্ধি করিতে পায় তবে তাহার প্রতি নিরুদ্বেগে 

আত্ম সমর্পন করিতে পারে । (১) প্রতারকের হরভিসন্ধি ও মিথা! দাবী 

উকীল মুন্দর মত বুঝিতে পারিগাছে। (২) প্রনাণ ও যৃক্কি প্রয়োগে প্রতা- 

রকের দাবী খণ্ডন করিতে উকীলের যথেষ্ট বাক-পটুতা আছে । অনেক 

স্থলে দেখা যায় উত্তম প্রমাণ ও স্ুন্দব বুক্ি থাকিলেও বাক-পটতার 'অভাবে 

উকীল স্বীন ভাব প্রকাশ করিতে পাবে না, তজ্জন্য মোকদ্দমা ভাবির! যাইতে 
হয়। (৩) উৎপীড়িতেব প্রতি উকীলেব প্রচুব দয়! আছে এবং তাহার স্বার্থ 

রঙ্গার্থ উকীল নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তত আছেন। উকীচলর উক্ত 

ব্রিবিধ গুণের প্রতি মনুষ ভরসা স্থাপন কবিতে পারিলে মাপনার সমস্য ক।ধ্য 

তাহার উপর সমর্পণ করতঃ নিজে নিক্দ্বিগ্র হইতে পারে; তাহার গ্রাতি 

সম্পূর্ণ নির্ভর করতঃ 'অন্যানা গতি 'ও “গছিলা” পরিত্যাগ করিতে এবং সর্বব- 
বিধ তদ্বীর হইতে ক্ষান্ত হইতে পারে । এহ প্রকাবে যে ব্য 

দৃষ্টান্ত 

চে ॥% ৪ রত ঞ পর 1 /৮4 ৪ 
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“তিনি আমার অতি উত্তম প্রড়্ এবং অন্তি উত্তম উকীল 1৮ এই বাকোর 

অর্থ অতি শ্রন্দব রূপ বুঝিতে পারিরাছেন, তিনি ইহা বিশ্বাস করিতে পারিয়া- 
ছেন যে, ইহসংসারে যাহা কিছু হুয় তাহা আল্লাব 'কারণে'ই হইয়া থাকে- 

তিনি ভিন্ন আর কেহ কর্তী নাই-_ীভার জ্ঞান ও ক্ষমতার মধ্যে কিঞ্চিৎ 

মান্রও অপ্রত্থলতা নাই--তাছার দয়া ও নম্থুগ্রহ এত অসীম বে তদপেক্ষা 
১১৬৯ 



স্োন্দ!গ্য স্পর্শস্মন্ি ১৬৬২ অইস পরিচ্ছের 
চি ই 

অধিক হওয়। অসম্ভব । এইরূপ জ্ঞান পরিপক্ক হইলে, আল্লার দান ও 

করুণার উপর হৃদয়ের সহিত নিষ্ভর করিঠ, অন্যান্য ডপাঁয় ও “তদ্বীর” 

ছা(ডয়! দিতে পারেন ;ঃ তখন বুঝিতে পরেন জীবিকা নিদিষ্ট আছে, “ঠিক 

সময়ে পাওয়া যাইবে” এবং “আল্লার দয়! 'ও অনুগ্রহে সমস্ত কার্সা নির্বাহ হইবে 1? 

আল্লার উক্ত ত্রিবিধ গুণের প্রতি ধরব বিশ্বাস পাকিয়া গেলেও, মানুষের 

মন, প্রনুত্তির স্বাভাবিক টানে কাঁচ থাকিতে পারে এবং কাঈনিক সনেহের 

হকার 77 বাতাসে তস্ততঃ ছুলিতে ৪ পারে । তাহাব কারণ এই 
ভাবের চরম উন্নতির যে, ইঠা প্রান সচবাচর দেখা যায় যে, মানুষ কোন 

পথে কারনিক সন্দেহের জ্ঞান ধরব ও পরিপন্ধ ভাবে পাইতে পারিলেও শাহার 

০০০০০০৪০৪ 'তণীঅণ্, (প্রকৃতি) সহসা তাহা গ্রহণ কবিতে চার না। 

আবার কখন কখন কাল্পনিক মিথ্য। খেয়াল মনকে সে জ্ঞানের অন্ু- 

সাবে কাজ কবিতে দেয় না। “তবীঅত্। (মানব-প্রকৃতি) কখন কখন 

সেই সেই খেপাল'কে ঘিখা জাঁনিাও উহাব বশীভত হইয়া চলে। 

দেখ, কোন বাক্তি শিষ্টান্ন ভেোজনে প্রস্তর হই'াছে এমন সমসগ্কে কোন 

বাক্ষি আসিগা সেই পনির শিঠ!?কে ঘ্পা “বিচার সঙ্গে তুলনা করিল । তখন 

ভাঁক্ন-প্রবুত্ত-বাক্তিব মনে 'এমন এক দ্বণাব উদঘ হইতে পাবে যে, সে ব্যক্তি 

বাধা ভইথা উহা! তভোজনে বিরত হঘ়5 কিন্ু সে ব্যক্তি পবিদ্কার ভাবে 

জানিতেছে যে, সে তুলনা সম্পূর্ণ মিগা । আবার দেখ, মৃত দেহকে 

সকলেই কাঠি প্রন্মব-বৎ নিতান্ত অক্ষম '৪ নিশ্চেট বলিযা শ্ন্দব মত জানে 

এবং জ্ঞাহ| নডিতে চড়িতে বা কিছু কবিতে পাবে না ইহাও উম কূপ 

মনে । শব দেতেব ক্ষমতা সঙ্ন্ধে এজপ পরিপক্ক জ্ঞান গাঁকিল৭ অপর 

কেহ একাকী রানিকালে মুত-দেচ-সহ এক গৃহে বাস কবিতে পারে না। 

ষাহা হউক, রান 'প্রত নিহর্ব কবিতে হইলে কাতার সঙগন্ধে পূর্ন্বোক্ত 

গ্রকারের জ্ঞান বিশেষ বলবান ৪ পবিপক্কী হণ্যা মাবশাক, তংসঙ্গে মনেও 

গ্রঢুব বল থাক! গ্রায়োজ্ন, যাহাতে মন হইতে ইতস্ততঃ- 

কিনে প্রকত তওধা- ভাব বিদৃবিত হইতে পারে। এই প্রকারে 'পূর্ণ নি 
ককোল-ধারী হওয়া সায়? 

রূতা” এসং “সমগ্র আরাম মনে যে পধ্য্ত বদ্ধমূল না 

হইতে পাঁরে সে পর্যান্ত মানব প্ররূত 'তওয়াকোল-ধারী” হইতে পারে না। 
তওয়াকোল ( আল্লার প্রতি নিভ'রতা ) শব্দের সংক্ষিপ্ত অর্গ--“সর্ববিধ কার্য- 
কলাপে আপনাকে আল্লার উপর সর্বান্থঃকরণে বিসঙ্জন দেওয়া ।, মহাত্মা 
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কালার গ্রতি ভরসা ] ৬৬৩ ওশভ্রিতান। পপু তত আচ 

&/ দি 
হল্গর' এব রাহীম খলীল 4৮০ আদ্াব সম্বন্ধে ফব ও পরিপক্ক ঈমান (বিশ্বাস 

জ্ঞান) রাখিতেন তথাপি নিবেদন করিথাছিলেন-_ 
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“হে আমার প্রহ্থ! আমাকে দেখাও কেমন করিয়া তুমি মৃতকে জীবিত 

কর” (শাল্লা) বলিলেন--তুমি কি বিশ্বাম কর ন1?” (এব রাহীম) বলিলেন 

“হা খিখান করি বটে কিন্ত আমার অন্তরে স্থ্ধা ভাব প্রদান জন্য দেখা ৭।" 

€৩ পারা । স্ব বকর। ৩৫ রোকু ।) নবী মহোদয়েব পরিপক বিশ্বাস তো 

ছিল তথাপি অন্তরের আরাম ও প্রশান্তি লাভের ম!নমে তিনি পুনজীবনের 

৩ধা দেখিতে বাকুল হইগাছিলেন। 

আল্ল।-সন্বন্ধী্ন বিশ্বাস-জ্ঞানের প্রথম অনস্থাম আন্তরিক আরাম ও প্রশান্তি এক 

হিলাবে “খেদালের অধীন থাকে । পশ্চাৎ সেই অবস্থা উন্নত আল! সথলীয় বিশ্বাস- 

হইয়! চরম সীমায় উপস্থিত হইলে সমগ্র জর 'পিখ্াসে? জ্ঞানের প্রথম ও চরম 

পরিপূর্ণ হইয়া যাণ, তখন প্রত্/ক্ষ-দর্শনের আকা] থাকে না। ৮৬ 

ও ওয।কোলবারী লোকের তিবিধ তরুণী শিন্ভাগ। পাঠক! 
জানি:| রাখ--'মাল্লার প্রতি নিভরকরী লোকের তিনটা শ্রেণী আছে। 

প্রথম শ্রেণীর “শওয়াক্কোলধারী” লোকের অবস্থা এমন লোকের সদৃশ যে 

ব্যক্তি কোন মোকদ্দম] উপস্থিত হইলে নিজের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত একজন 

চতুর, অভিজ্ঞ, সুদক্ষ, বাক্পটু, সাহসী, দয়ালু উকীল নিযুক্ত পূর্বক তীহার 

উপর সম্পূর্ণ নিভর করে। দ্বিভায় শ্রেণর তওয়াকোল-ধারী লোকের 
অবস্থ। দুপ্ধপোধ্য শিশুর ন্যায় ।ঃ কোন বিপদ উপস্থিত হইখা মাধ স্বীয় 

মাতার আশ্ররে গির| মাথা লুকাপ়। মাতা ভিন্ন 'আর কাহাকেও সে জানে 

না। ক্ষুধা লাগিলে মাতার নিকট গিগ্া ক্রন্দন করে। কোন ভয় উপ- 

স্থিত হইলে দৌড়িয়। গিয়। মাতার কোলে আশ্রর লয়। শিশুর স্বভাব নিতান্ত 
সরল; সে নিজের মনোভাব বাহ্যাড়ন্বর করিয়া প্রকাশ করিতে জানে ন]। 

এই অেণীর তওয়াকোলধারী লোক আল্লার গুণে মুগ্ধ হইয়া এরূপ ডুবিয়া 
থাকে শে, নিভ'রতার সংবাদ পধ্যন্ত রাখে না। প্রথম শ্রেঈর লোক 

৯১০ 
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রর ্ 

নিজেল নিভ'রতা নিঞ্ধে বুঝে এবং উকীলের গুণাদি দর্শনে চেষ্টা চরিক্ব 
করি! নিজকে শিভ'র কবিতে শিখায়। তৃতীয় শ্রেনীর তওয়াকোল-ধারী 

লোকের অবস্থ!। মুত-দেছের তুল্য । যেবাক্ি মৃতদেহকে গোছল” দেয় তাহার 

হাতে মুত-দেহের অবস্থা যেরূপ, এই শ্রেণীর লোকের অবস্থাও তদ্রূপ। 

নড়াইলে নড়ে, নচেৎ অচল থাকে । শিশবা কোন দায়ে ঠেকিলে যেমন 

মাতাকে আহবান করে কিন্ত হহারা কোন কাধ্যে ঠেকিলে আল্লাকে ডাকিতেগ 

ভানে না। বরং উহ্থাদের অবস্থা সেই শিশুর সদৃশ; যে শিশু সুন্দর মত 

মাতার ম্বতাব জানে যে, পিন! প্রার্থনার মাতা তাহার অভাব জানিয়া 

মোচন করেন । প্র 

জিবিদ শ্রেণীর তওয়াক্কোলের তৃলনা-যাহা হউক তৃতীয় শ্রেণীর 
নিভরকারীদের কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকে না; দ্বিতীষ শ্রেণীর লোকের ক্ষমতা 

থাকে না বটে, তবে নিজের অসঠাধতা, প্রার্থনা এবং আল্লার প্রতি ভরসা 

অবশিষ্ট থাকে । প্রথম শ্রেণীর লোকের ক্ষমতা অবশ্যই থাকে কিন্তু সে 

ক্ষমতা সীমানদ্ধ--উকীলেব ম্বভাঁব ও অভ্যাস দৃষ্টে যে সকল দ্রব্য সংগ্রহ 

কর! আবশ্যক বলিয়া বুঝা যায় সেই দ্রব্যগুলি সংগ্রহের ও ব্যবহারের ক্ষমতা 

াবশিষ্ট থাকে । যদি উকালের এই নিরম ও অভ্যাস থাকে ষে প্রার্থী 

উপস্থিত না হইলে এবং প্াাবীর, পলীল” দাখিল না করিলে সে চূড়ান্ত 

নিষ্পন্তি করে না, তবে প্রার্থীকে বাধা হইয়া তদরূপ আয়োজন ও জোগাঁড 

করিয়া দিতে হয়; তথাপি ত্র সমস্ত কবিয়াও উকীলের উপরেই সম্পূর্ণ 

নিভ'র করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিথাই থাকিতে হয়। এই ধরণের 

ষে কার্যা ঘটে বা যে ফল লাভ হয় উকীলকেই তাহার কর্তা বলিরা ধরা 

হয়। প্রার্থীকে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল বা দলীলাদি দাখিল করিতে হুই- 

যাছিল--তৎসমুদয় কেন উকীলের “ইশারাতে” হইয়াছিল বলিয়া উকীলেরই 

ক্কৃতকাধা বলিয়া ধর! হম। যাহা হউক, প্রথম শেণীর তওয়ান্কোল-ধারী 

কুষি বানিজািজীবি লোকেবা, কৃষি বাণিজ্যার্দি কার্যে এবং উপাদান-উপকরণ 

লোকের তওয়ান্ধো- সংগ্রহে যেদ্প আয়োজন উদ্যোগ বা যোগাড় করিয়া 

লের বিবরণ থাকে তাভা আল্লার অভিপ্রা-প্রদশিক্ক নিষম মতেই কর 

হক্জ বলিয়া তাহারা 'আালারই আদেশ পালন বলিক্া মনে করে। এই 

কাঁরণে তাহার! কুষি বাণিজ্যাদি কার্ধ্য হইতে হস্ত সন্ক,চিত করে ন| বলিয়া 

ভাহাদিগকে তওয়াক্কোল-ধারী লোক বলা ষায়। ইহার কারণ এই ঘে, 
১২০ ঘাছার। 
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টি ্  
তাহারা কৃষি বাণিজ্যাদির প্রতি তরসা করে না কেবল আলার করুণামূলক 
বন্দেবস্তের প্রতি নিভ'র করিয়া থাকে । তাহারা বিবেচনা করে, মানুষের 

মধ্যে আল্লা যে পরিমাণে চেষ্টা ও বল জন্মাইয়া দেন-_উপাদান-উপকরণ 

দেখাইক্সা এবং সংগ্রহ করি দেন এবং কাধ্য-পন্ধতি শিথাইয়া দেন, কৃষি 

বাণিজোর ফল সেই পরিমাণে হন্তে তুলিয়া দিয়া থাকেন । তাহাদের চখবর 

সম্মুখে যে বস্ত বা ব্যাপার আসিয়া পডে তাহা আল্লার দিক হইতে আসি- 

তেছে বলিয়া দেখ! যায়। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আরও কিছু বিস্বৃত 

বিবরণ ইহার পরে আসিবে । 
রী চি রে পা টি রি রি এ 8 তা পি 
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“আলা বাতীত গতি ও বল নাই ।” এই বাঁকোর অর্থ_উপরে লিখা গেল। 

“হওলা” শন্দের অর্থ গতি 'কৃওয়াৎ, শবের অর্থ বল বা ক্ষমতা । মানুষ 

যখন বুঝিতে পারে ষে গতি বা শক্তি আমার নিজের নহে বরং উহ! 

আল্লার দিক হইতে আসিতেছে তখন যাহ! কিছু দেখা যায় তাহা আল্লার 

দিক হইতেই দেখা যায় । যাহা হউক, ফল কথা জগতের সমস্ত কার্যাবলী 
কেবল আলার দ্বার! ঘটিতেছে এবং তাহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে--অন্য 

কোন প্রকাশ্য “কারণ” দ্বারা ঘটিতেছে না-__এই তথ্য যখন বুঝা! যায় তখন 

মানুষ তওয়াক্কোল-ধারী হইতে পারে । 

উচ্চ পরণের ভওয়াক্কোলের বিবরণ ও উদ্বানুরপ--উচ্চ ধরণের 
ততগুয়াক্কোল, কিরূপ পদার্থ তান মহাত্স! আবু ইয়াজেদ বোস্তামী প্রকাশ 

করিয়াছেন। মহায্স। আবু মুছা ওয়ালী এক দিন তাহার স্থানে তওয়াক্কোলের 

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সোজা উত্তর না দিয়া পাল্ট! প্রশ্নে জিজ্ঞাসা 

করিয়াছিলেন__“তোমরা ণিওয়াকোঁল” কাহাকে বল ?”” তত্রন্তরে আৰু মুছা 

বলিয়াছিলেন__“জ্ঞানী লোঁকের মুখে শুনিয়াছি_-বিষধর সর্পরাশি কর্তৃক পরি- 

বেষ্টিত হইলেও যদি অন্তঃকরণ ভয়ে সুক্ষ কেশাগ্র বিচলিত না হয় ,তবেই 
গত ওয়াক্কোল” বলে ।”” আবু ইয়াঁজেদ্ বলিয়াছিলেন--“তবে তো 'তওয়াকোল, 

সহজ কথা । আমার বিবেচনায় দোজখের লোকদিগকে সর্ববিধ শাস্তির মধ্যে 

এবং ঠিক সেই সময়ে বেহেশৎ বাসীদিগকে পূর্ণ-অন্ুগ্রহের মধ্যে দেথিয়াও 

যাহার মনে সামান্য প্রভেদদ বিবেচনা করে সে তওয়াকোল-ধারী নহে ।” মহাত্মা 
১৬ ৬২১ 
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আবু মুছা] যে প্রকার তওয়াককোলের কথা বলিয়াছিলেন তাহাও এক প্রকার 

উচ্চ শ্রেণীর অন্তগত। তওয়াক্কোল জন্মিলে যে, মনে ভর জন্মিতে পারে না, 

এমন নহে। মহাম্া হজরত আবুবকর যে সমগ্নে মহাপুরুষ হজরত রূম্ুল সা 

এর সঙ্গে পর্ধত-কন্মরে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় পদযুগল দ্বারা সর্প- 

বিবরের মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন তখনও তিনি তওয়াককোল-ধারী ছিলেন । 

তিনি সে সময়ে সাপের জন্য ভয় করেন নাই-_সর্পের স্থষ্টি-কর্তীর জন্য ভীত 

হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিরাছিলেন _-কি জানি আল্লা সর্পের মনে দংশনেচ্ছা 

ও দংশন-চেষ্টা প্রেরণ করিতে পারেন। এরূপ “তওয়াক্কোল ধারী” লোক, সকল 

পদার্থে “লা হাওল! ওয়াল। কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা” কণ্মার অর্থ দেখিতে পান। 

মহাত্মা আবু ইয়াজেদ মহোদয়ের বাক্য-মধ্যে যে “ঈমান+ (বিশ্বাস) এর আভাস 
আছে তাহ! “তওয়াকোলে'র মূল; উহ! অনেক কয়েকটী মুলাবান বিষয়ের 
উপর স্থাপিত। আল্লার “হেক্মৎ» বিচার দয়া অনুগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞানের 

উপর সেই ঈমান স্থাপিত। সেই জ্ঞান হইতে মানুষ জানিতে পারে__যেরূপ 

ভাবে এঁহিক কার্যকলাপ চলা উচিৎ ছিল আল্লা ঠিক সেই ভাবেই 
চালাইতেছেন। এইরূপ বিশ্বাসে পরিচালিত হইয়া বিচার করিলে দেখা যায় 
শান্তি, ও পুরক্কারের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। 

“তওয়াক্কোল' ব্যবহারে আনিবার প্রণালী । পাঠক! জানিয়া 
রাখ-_ধর্মপথের “মোকাম' গুলি অর্থাৎ হৃদয়ের অবস্থ! সকল, আল্লা তিন্টী 

মূলের উপর স্থাপন করিয়াছেন, যথা-(১) জ্ঞান (২)ভাব (৩) ক্রিয়া । 
(১) কোন্ প্রকার 'জ্ঞান” লাভ করিলে আল্লার প্রতি নির্ভর করা যায় এবং 
(২) আল্লার প্রতি নির্ভর করিলে মনের “ভাব কি প্রকার হয় তংসমুদয় 

ইতিপূর্বে বল! গিয়াছে । (টাঃ ৪৩১) এখন (৩) কেবল ক্রিয়ার” সম্বন্ধে 

অর্থ কি প্রকার প্রথার কাজ করিলে আল্লার প্রতি নিভর কর! হয় 
সেই কথা বলিতে হইবে। 

এ স্থলে কেহ বিবেচনা করিতে পারে আল্লার প্রতি ভরসা বান্ধিতে 

তওয়া্টোলের নামে হইলে মাম্থষকে সমস্ত কাধ্য আল্লার উপর ছাড়িয়া 
কর্ধে-বিরতি শরীঅৎ দিতে হইবে, নিজের হাত পা খাটাইয়। বা বল খরচ 

বিঃ করিয়া কিছুই করিবে না; এমন কি কৃষি বাণিজ্য 
ছাড়িয়া দিবে; আগামী কলা খাইব বলিয়া কিছু রাখিবে না; সর্প 

টীকা--৪৩১। তওয়াক্কোলেন্ন পূর্ণ উন্নতি করিতে হইলে ছুই প্রকার জ্ঞান লাভ কর! 

১২২ 



আল্লার প্রতি ভরসা ] ১৬৬৭ পপিলাশ পুতি 

ঠ ই 
বিচ্ছু ব্যাপ্র হইতে পলাইবে না, পীড়া হইলে ওষধ সেবন করিকে না 
এরূপ মনে করা ভূল এবং শরীমতেরও বিপরীত। আল্লার উপর নিষ্ডর 
করা শরীঅতের আদেশ আছে, সুতরাং শরীঅতের বিরুদ্ধ কাধ্য কেমন করিয়া 
চলিতে পারে ? বরং শরীঅৎ মাননকে উপাঞ্জন, সঞ্চয়, বিপদপ্রতিষেধন, ও 

বিপদ-দূরীকরণ 'এই চতুর্বিধ কার্ধ্য করিতে অধিকার দিয়াছেন । সেই কার্ধ্য- 
গুলি নির্বাহ করিবার প্রকার-ভেদে “তওয়াকোল”এর ক্ষতিবৃদ্ধি স্থায়িত্ব বা 
বিনাশ ঘটে; সুতরাং সেই চারি শ্রেণীর কাধ্যের মধ্যে তগ্ডাকোলের স্থান 

আছে । প্রথম শ্রেণীর কার্ধ্য-স্-উপার্জন অর্থাৎ ষে বস্ত নাই তাহা সংগ্রহ 

করণ; দ্বিতীৰ শ্রেণীর কাধ্য- সঞ্চয় অর্গাৎ উপার্জিত বস্থ সংরক্ষণ; তৃতীয় 

শ্রেণীর কার্যয--বিপদ-প্রতিষেধন অর্থাৎ যে বিপদ এখনও সম্মুখে আসে নাই 
তাহা না আসিতে দিবার জন্য বাঁধা প্রদান; এবং চতুর্থ শ্রেণীর কারধ্য__ 

বিপদ-দুরীকরণ অর্গাৎ উপস্থিত বিপদ দুব করিবার উপায় গ্রহণ। এই চারি 
প্রকার কাধ্য চাঁলাইবার সময় কি নিয়মে চলিলে আল্লার উপর ভরসা বর্তমান 
থাকে তৎসম্বন্ধে পথক্ পথক্ ব্যবস্থা আছে; সুতরাং এঁ সকল কার্য্য পরিচালনের 

নিয়ম বর্ণনা করা আবশ্যক । মানবের এই চারি শ্রেনীর কাধ্য নির্দ্াকালে “ত ওয়া 

কৌল" ব্যবহারে আনিবার প্রণালী কি মাছে তাহা নিয়ে ক্রমান্বরে বল! যাইতেছে। 

তওয়াক্কোল ব্যবহারে আনিবার প্রথম প্রণাপী-_-উপাজ্জন 
( অর্থাৎ যে বস্তু নাই তাহা সংগ্রহ) কার্ধয সংস্থ্ট। যে সকল বস্ত জীবন রক্ষার 
জন্য উপার্জন করিতে হয তাহা কি নিয়মে চালাইলে আল্লার উপর তওয়াকোল 

থাকে তাহার বিচার করা আনশ্যক। জীবন-ধারণ ও অভাব-মোচন জন্য 
সংগ্রহযোগ্য পদার্থ সমূহ তিন ভাগে বিভক্ত । প্রথম £ পানা 

তাগ--আল্লার স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা ব্যবহার মোচনার্থ স"গরহ যোগা 

করা নিতান্ত অপরিহার্ধ্য, না করিলে নিস্তার নাই, জ্ব্যাদির তিনটা 
রি শেণী বিভাগ 

যখা__অগ্রি জল বায়ু ইত্যাদি; দ্বিভীয় ভাগ-- 
যাহা আবশ্যক বটে কিন্তু অন্ন জলাদির ন্যায় অপরিহাধ্য নহে-_পাইলে 
আরামের সহিত চলে না পাইলেও চলে বটে কিন্ত বড় কষ্ট,ভোগ 
করিতে হয়, যথা__পথ খরচা; কৃতীয় ভাগ-যে স্ুক্ম উপাঁয় অবলম্বনে 

অল্প সমরে 'অধিক ফল পাওয়া সম্ভাবনা হয়, যখ।কল কৌশল । 
পা 

আবশাক। ₹। সেই ঢুই জ্ঞান তওযাক্ষোলের ?ুই বুনিয়াদ। ১ম _একত্রজ্ঞান ( (১৬৩৬ পুটা। ই. 

আল্লার ভাল বাঁদ! (১৬৫৮ পৃঃ)। এ ছুই প্রকার জ্ঞান মনে বদ্ধমূল হইলে মনে এক নৃন্তন 
গাব আর হয় (১১৫৮প্র:)। বব আগত নতি 
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অনঙ্গ্রাহ-্দ্রোপা শকোেক্র প্রথঙ্ম ভ্ঞাগ ও জক্য়া- 

লে্ভাজ্া-_নাদ্লার স্থাপিত প্রাকৃতিক নিযমানুসারে যাহ। বাবহার না করিয়া 

প্রক তিঅশ্রধারী, নিস্তার নাই_তাহ। ত্যাগ কৰিলে বাচা যার না, আপার 

কাধা ত্াাগ করা লোকেও পাগল বলে--তদ্ন্ধপ দ্রব্য ত্যাগ কর তওয়া- 

তওয়াকোলসহে কোল নহে। কেননা, তাহার সহিত আল্লার অভিপ্রায় 

মিলিত আছে ॥ আল্লার অভিপ্রার্ম মত ন| চলিলে নিস্তার নাই। দেখ, 

ক্ষুধার্ত লোকের সম্মখে আহারীর পদার্থ স্থাপিত হইল, কিন্ত ক্কুধিত 

ব্যক্তি ভাবিল-_-«আগি “ভি য়াক্কোল-ধারী” লোক--যে ব্যঞ্ডি আল্লার উপর 

“তওয়াককোল” করে তাহাকে কোন কাধ্য করা উচিত নহে । আহারের দিকে 

হস্ত বিস্তৃত করা একটী কার্ধা অতএব আহার গ্রহণে আম।র হাত বাড়।ন 

উচিত নহে । ইহার পর খাদ্যদ্রব্য দন্তে চর্ধন করা, জিহ্বা তালু সঞ্চালন 

করা, পরিশেষে উহা গলাধঃকরণ প্রভৃতি এক একটা কার্য-অতএব এঁব্ধপ 

কাধ্য আমি করিতে পারি না” এরূপ কথা তওয়াপ্কোল নহে-__পাগলামু। 

আল্লা প্রকার কাধা মানব-প্ররূতির অনুযারী করিয়া জীবন রক্ষার জন্য 

সৃষ্টি করিয়াছেন--উঠ! তাগ করিলে মানুষ বাচিতে পারে না। আহার 

গ্রহণ করিব না অথচ শাল্লা উদর পূর্ণ করিয়া দিবেন, রুটী হাতে তুলিব না, 
বা গাতে চিবাইব না, গলা গিলিব না, অথচ আল্ল! দয়া করিয়া রটীর মধ্যে 

এমন আলোড়ন শক্তি ৪ গতির স্থষ্টি করিবেন যাহাতে রুটী আপন! আপনি 

গলার মধ্য দিয় দরে প্রবেশ করিবে, অথবা কোন ফেরেশতা আল্লার 

হুকুমে আলিয়। কুটা চিবাইয়া পেটে পুরিয়া দিয়া যাইবে-এরূপ মনে কর! 

পাগলের খেয়াল। আল্ল! মানব-প্রকৃতিব মধ্যে যে অটল নিয়ম স্থাপন করিয়া- 

ছেন তাহ। সে ব্যক্তি জানে না । এইরূপ বিনা চাষে, বিনা বপনে ক্ষেত্র 

হইতে ফসলের আশ! করা, স্ত্রীসহবাঁস না৷ করিয়া! সন্তান-প্রাপ্তির বাসন! রাখ! 

সমস্তই পাগলের কাধ্য। এরূপ স্থলে প্রকৃতির অনুযায়ী কার্ধয ত্যাগ করিলে 

তওয়াক্কোল থাকিবে না । বরং “জ্ঞান” ও মানসিক “অবস্থা, 
আল্লার প্রাতি হাদ- 
য়ের নিরুদ্বেগও্ড হইতে তওয়াক্কোল হওয়া আবশ্যক । কোন্ প্রকার 
প্রশান্তি সহকুত ভন্তান হইতে তওয়াক্কোল জন্মে তাহা পুনরায় শুন-_ 

তাই তগগা্কোল আল্লা খাদা অব্য টি করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত হস্ত, মুখ 
দম্ভ, এবং তদন্তর্গত শক্তি স্থজন করিয়ছেন । জীবের রক্ষণাবেক্ষণ ও 

ছাহারাদি দান কাহার সদয় কাধা। এই প্রকার জ্ঞান উদ হইলে মনে এমন 
১২ 
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একটা নৃতন ভাঁব উদয় হয় ষে তাহাতে নিরুদবিগ্ন হইয়া মনে মনে ভাবিতে গ ক. 

“আল্লা নান! প্রকারে আমাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।” এইরূপ নিরুদাবগ্চতা- 

সহকৃুত ভরসার ভাবকে মনের ছাল” (অবস্তা) কহে । অন্য কথায় বলিলে আগার 

কাধ্যের প্রতি জদয়ের নিরুদবেগ ও প্রশান্তিসংকৃত ভরপাঁকে “ত ওয়াকোল? বুঝায় । 

হস্ত ব! খাদ্যের প্রতি ভরস| থাকিলে তিওয়াক্কোল” হইবেনা। উহাদের 

উপর ভরসা কেমন করিয়া স্থাপন কর! যাইতে পারে? সামান্য বেদনা 

হইলে বা অন্য কোন পীড়া হইলে তস্ত বিকল হয অক্র প্রতাঙ্গ ও 
যায় । শ্গমতার প্রতিই বা কিরূপে ভরস! করা খায়? একটা খাদোর উপর করস! 

শক্ত বিপদের ধাক্কা পড়িলে বুদ্ধি লুপ হইতে পারে ০৮০ 

এবং তৎসঙ্গে অঙ্গ গ্রতাঙ্গের চেষ্টাও বন্ধ হইয়া যায়। খাদা দ্রব্যের 

গ্রতিঈবা কি প্রকারে ভরসা করা যাই” পাবে? সম্মুখে স্থাপিত খাদ্য কেহ 

কাটিয়া লইন্ পাঁবে অথবা সর্প-বাঘ্ব-ভমে নিজেই ছাডিয়া পলাইতে পারে। 

যাহা হউক, উক্ত 'পক্ার কোনও পদার্থের প্রতি ভরসা করা যায় না__ 

উহাদের স্তারিত্ব সম্বন্ধে 'আলাব অনুগ্রহ ভিন্ন আর কোন দারা 

তদ্বীরও হইতে পারে নাঁ। স্ন্বাংকেবল মাত্র 'আলার উপর সত্ষ্ট হওয়া 

অনুগ্রহের উপর সন্তুষ্ট হ৪* ও নিঙর করা সঙ্গত । যাহা ও দির করাই 

হউক, মানুষের মনে যখন টক্র প্রকারের জ্ঞান জন্মে পি 
ও নিরুদবেগ-পূর্ণ তরলা উতপন্ন হয তখন তাহার] খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের ন্যানক 

অপরিহার্য কার্যে হাত বা'াইলেও িপয়াক্কোল ধারী” রহিরা সাঁষ | 

শংভীঁত-ম্মোগা পক্োণ্ডেল ছিত্ভীয় ভাগ ও শয়া- 

কেডাল-__ এই শ্রেণীর “আছ বাব গুলির মধ্যে এমনও কতকগুলি পদার্ণ 

আছে তাহার অভানে সচরাচর কাধ্য সম্পন্ন হয় না বা হওয়া নিতান্ত 

কঠিন হয়। আবার কতকগুলি এমন পদার্থ আছে যে তদনাবে কষ্টেস্থষ্টে 

কাধা-নির্ধাহ হইতে পারে। এরূপ পদার্গ ব্যবহারের প্রকার-ভেদে “ত গয়া- 

কোলের ইতর বিশেষ হয়। দেখ, নগর ও জনপদ ত্যাগ করিয়! স্বিজন 

অরণ্যে গেলে এবং পাঁথেয় সঙ্গে না লইলে পান 

ভোজনের অভাবে প্রাণহানির ভয় জন্মে। এমন স্থলে 

পাথেয় সঙ্গে না লওয়া তওয়াক্কোলে'র কাধ্য নহে বরং 

পাথেয় সঙ্গে লওয়! মহাপুরুষ হজরৎ রম্মুল [ু্র্ি এর ছোকৎ এবং পূর্ব- 
কালের জ্ঞানী লোকের অভ্যস্ত কাধ্য। কিন্তু ইহার মধ্যে এক কথা আছ্ছে 
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তত 

যে, পাথেয় দ্রব্যের উপর ভরপা না করিয়া সেই পাথেয় যে আল্লা স্টি 
করিয়া দিয়াছেন তাহার উপর নির করা আবশ্যক । কেনন! পাথেয় দ্রব্য ও 

অন্যে কাড়িয়। লইতে পারে । আবার পর পক্ষে দেখ-_ষে ব্যক্তি সপ্তাহ 

কাল পর্যস্ত আহার না করিয়া ক্ষুধা সহ্য করিবার ব। ঘাস পাতা খাইরা 

ত্বচ্ছনা ভাবে গীবন ধারণ করিবার অভ্যাস উপার্জন করিতে পারিয়াছে তদরূপ 

লোকের পক্ষে পাথেয় না লইয়া! বিজন অরণ্যে যাওয়া তওয়াকোৌলের” বহিভূতি 

নহে। কেননা উহা তখন তাহার পক্ষে একেবারে আহাব ত্যাগের ন্যায় 

শরীঅৎ বিরুদ্ধ নহে। আবার সপ্তাহ মধ্যে লোকালয়ে উপস্থিত হইতে ব! 

প্বচ্ছন্ম-বন-জাত তৃণ-পত্র-ফল-ফুলারী মিলিতে পারে । এইরূপ ক্ষমতাবান্ 

লোকের ত্ণাকোল অবশ্যই পূর্ণ বলিতে পাঁরা যার । তাহাদের আহার 
কোন অতর্কিত স্থান হইতে মিলিতে পারে । মহাঁত্সা হজরৎ এব রাহিম 

থাওয়াছ পূর্ণ 'তওয়াক্কোলধারী” ছিলেন এবং তাহার মধ্যে উক্ত ছুই ক্ষমতাও 

পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল | তিনি পাথেয় দ্রব্য সঙ্গে না লইয়৷ বন জঙ্গলে 

ভ্রমণ করিতেন তথাপি তিনি সুচ-নরুন, ডোল-রশী সঙ্গে রাখিতেন । এই 

দ্রব্যগুলিকে তিনি অরণ্য-প্রাস্তরে অপরিহাধ্য দ্রব্য বলিণা মনে করিতেন । 

কেননা বিজন অরণ্য-প্রান্তরে ডোল-রশী' কোথাও পাওয়া যায় না সুতরাং 

জলোত্তলন অসম্ভব হয় | আবার পরিধান বস্ত্র চিরিগী গেলে সুচ ভিন্ন সেলাই 

করা যায় না। এই জন্য এরূপ অপরিভাধ্য দ্রব্য ত্যাগ করাকে তিনি 

“তওয়াক্কোল” বলেন নাই | বাস্তবিক এরপ স্থলে দ্রব্যের উপর ভরস! করা 

হয় না, কেবল আল্লার উপর তরস! করা হয় এই জন্য 'তওয়াকোল” 

বলিয়৷ গণা হয়। 
বৃক্ষ-লতা-তৃণ-পত্র বিরহিত বিজন পর্বত কনারে গিয়া যদি কেহ মনে 

করে যে 'আমি জীবিকা বিষয়ে আল্লার উপর নিভর করিতেছি তবে 

লৌকাল় পরিতাগ তাহার মে কাধ্য হারাম হইবে । কেনন। সেস্থানে বসিয়া 

ও অপারহাধ্য আছ- রহিলে নিজকে অন্্র জল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিনাশ 

বাব হইতে পলায়ন কর! হইবে । সে ব্যঞ্থি আল্লার স্থাপিত প্রাক্কতিক নিয়মকে 

০০০০০ আল্লার প্রকাশ্য অভিগ্রায় বলিয়৷ বুঝিতে পারে 

না। যে “উকীলের' প্রকাশ অভিপ্রায় এই যে, দলীল না দেখিলে 

কাধ্য করা দূরে থাকুক, কথাটাও বলেন না, তাহার সম্মথে 'মোয়া- 

ক্কেল' বিনা দলীলে গেলে মোকদ্দমা নই হইয়া থাকে। প্রাক্কতিক নিয়মের 
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আল্লার প্রতি ভরপা ] ১৬৭১ পাক্তিজলা*। পুত 
পাজি 

অনুসরণ করাই আল্লার প্রকাশ্য অভিপ্রায় । যে ব্যক্ি তাহা না করে 

তাহার সমস্ত ন্ট হঈয়া যাঁয়। পূর্বকালের এক সাধু দরবেশ, লোকালয় ত্যাগ 

করতঃ আল্লার স্থানে জীবিকা পাইবার আশায় বৃক্ষ-লতাদি-বিরহিত এক বিজন 

পর্বত কন্দরে প্রবেশ করিয়াছিল । এক সপ্তাহ অতীত হইল তথাপি কোন 

জীবিকা! তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল না। অন্ন জলের অভাবে সে মৃতবৎ 
হইরা পড়িরা থাকিল । তখন তৎকালীন পয়গন্বরের উপর প্রত্যাদেশ হইল-_ 
“অমুক সাধুকে বলিয়। দাও _ে পর্যন্ত সে লোকালয়ে ফিরিয়া না আসিবে, 

এবং মানুষের সঙ্গে না মিলিবে ততদিন সে জীবিকা পাইবে ন1।” সাধু 
দরবেশ লোকালয়ে ফিরিয়! 'আসিলে বহুস্থান হইতে নান! দ্রব্য উপটৌকন 

আসিয়াছিল। তঙ্র্শনে সাধুর মনে বিষম থটুক1 বাধিয়াছিল । তাহার প্রতি 
প্রত্যাদেশ হইয়াছিল-_“তুমি তপস্যা 'ও “তওয়াকোল' প্রভাবে আমার বিধিবদ্ধ 

নিয়ম ও হেকৃমৎ উল্টাইতে চাহিয়াছিলে; তোমার একটু জান নাই-_আমি 

তীর দাঁসদিগকে যে জীবিক। দিয়া থাঁক--তাশা আমার দাঁসদিগের হস্ত দিয়! 

দেওয়াই পছন্দ করি_আমি স্বীয় ক্ষমতার হস্ত দিয়! কিছু দিতে ইচ্ছ! করি 

ন1 1,” এইন্সপ - লোকালরে থাকিয়া নিজের গৃহ-দ্বার বন্ধ করতঃ তদত্যন্তরে 

গুপ্তভাবে বসিয়। আল্লার হাত হইতে জীবিকা পাইবার ভরসা করাও হারাম। 

ইহার কারণ এই যে__অপরিহাধ্য “আছ বাব” হইতে পলায়ন করা নিতান্ত 

অন্থচিত । কিন্তু গৃহদ্বার বন্ধ না করিয়! জীবিকার 'মাশায় আল্লার প্রতি নিভ'র 

করিয়া! বসিয়। থাকা সঙ্গত, তবে তাহার শরৎ এই যে দয়ার দিয়া কেহ কিছু 

আনিতেছে কি না উদ্বিগ্ন চিত্তে পুনঃ পুনঃ সে দিকে দৃষ্টি করা ন| হয় এবং 

মনকে মানুষের সহিত আবদ্ধ না রাখিয়া আল্লার দিকে লাগাইয়! রাখা হয় । 

সর্ববদ| এবাদৎ কাধ্যে মগ্ন থাক! আবশ্যক এবং এরূপ ভাবও মনে জাগরুক 

রাখা আবশ্যক যে, প্রকাশ্য “আচবাবঠ হইতে যখন নিজকে বিচ্ছিন্ন করি 

নাই তখন জীবিকা হইতে অবশাই বঞ্চিত হইব না। এস্কলে জ্ঞানী লোকের 

সেই বিখ্যাত কথার সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে । তাহারা বলিয়াছেন-_-“মান্ুষ 

জীবিক| হইতে পলায়ন করিলেও জীবিকা তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া আঙগিলন 

করে |” কেহ যদি আল্লার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলে--“হে আল্লা, আমাঁকে 

জীবিকা দিওনা | তবুও আল্ল! তাহাকে জীবিক] দিতে ক্ষান্ত হইবে না । তিনি 
সে লোককে বলিবেন--'রে নির্বোধ ! আমি কি তোরে আহার না দিবার জন্য 

সষ্টি করিরাছি? আমি তোকে আহার না দিয়া কখনই ক্ষান্ত থাকিব নাঁ।” 
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পো কতাগ) স্পঙ্িশি ১৬৭২ [ অষ্টম পরিচ্ছেদ 

£টি তই 
বাহ! হউক, কার্ষোর “উপাদান” উপকরণ" হইতে বিচ্ছিন্ন না হর এবং 

স্বধু তৎপ্রতি নির্ভর না করিরা কেবল সেই বিশ্ব-“কারণ আল্লার উপর নিভর 
করাই প্রকৃত 'ভওয়াক্কোল'। কেননা সেই করুণাময় আল্ল। শ্বীয় দাসদাসী- 

দিগকে ও সকল প্রাণীকে নিয়ত জীবিকা পিতেছেন-যদ্দিও তন্মধ্যে কতক গুলি 

লে।ক লাঞ্ছনার সঠিত ভীবিক। ভোগ করিতেছে, যখা_ ভিক্ষুকের দল) আর 

কতকগুলি প্রতীক্ষার জ্বাল!” সহা করিয়া, ভোগ করিতেছে, যথা--দোকান্দার; 

আর কতকগুলি লোক কঠিন পনিশ্রমে দেহ পাত করিয়া জীবিকা লইতেছে, 

যথা__শির্পী ও শ্রমিক; আর কতকগুলি লোক সম্মানের সহিত জীবিকা ভোগ 
করে, যথা-_সাধু ছুফী। ইহার] জীবিকা! বিষয়ে কেবল মাত্র আল্লার সদয় 

মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন-_ যাহ! তাহাদের ভাগ্যে উপস্থিত হয় তাহা আল্লার 

দিক হইতে আসিতেছে বলিম। বিবেচনা করেন- মানুষকে সেই দানের 

“কারণ” বলিয়াও দেখিতে পান ন।। 

গ্রভ-ক্হোগা পাশ্রন্ল ভভীয্র ভাগ শু অভগওুয়া- 

কেীল- যে পদার্থ” বা “উপাদ/ন,, প্রাকৃতিক নিয়মে, কাধ্যের 'অপরিহাধ্য 

কারণ” হইতে পারে না, তথাপি তাহাকে কথন কখন “কারণ” বলিয়া গ্রহণ 

কর! যাঁয় কিন্ত তাই বলিয়া উহাকে কাধ্যের “কারণ” বলিয়া ধরিবার পক্ষে 

কোন প্রকাশ্য প্রমাণ বা যুক্তি নাই, সেইরূপ পদার্থ ব্যবহার করিলে আল্লার 

প্রতি 'তওয়াক্কোল' থাকে ন|, যেমন__ধনোপাজ্জনের নিমিত্ত সথক্মান্তিকৃপ্্ কৌশল 

অবলম্বন এবং রোগ-দুব-কাধ্যে ওষধের পবিবন্ঠে মন্ত্র তন্ “ফাল” 'দাঁগ 
গ্রহণ। এই জন্য মহাপুরুষ হতরং বস্ুল (টি 'তওয়াকোল-ধারী” লোকের 
গ্রশংসা করিয়া বলিমাছেন-“তীহারা (তিওয়াকোল-ধারী” লোকেরা) মন্ত্র ও 

বাগ” অবলম্বন করে ন1।৮ কিন্তু তওয়াককোল-ধারী? লোকের! ব্যবসায় 

বাণিজ্যে উপার্জন করে না? বা লোকালয় তাঁগ করিয়া জঙ্গল বনে বাস করে" 

এম্নপ কণা তিনি কখনও বলেন নাই। 

উপার্জন কার্ধে তওয়াকোলধারীর ব্রিবিধ শ্রেণী বিভাগ-_ 
যাহা হউক, এই উপার্জন কার্ধে 'তওয়াককোল+-ধারীর তিন শেনী আছে । 
গ্াথম ত্রণী-মহাতআ এব রাহীম খাওয়াছ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এইশ্রেসার 

“ভওয়াক্কোলধারী' লোক ছিলেন। তাহার। বিনা সম্বলে বন জঙ্গলে পরিভ্রমণ 
করিতেন । তাহাদের অবস্থা অতীব উন্নত। এরূপ লোক দীর্ঘকাল ক্ষুধা 

ভার জালা সহ্য করিবার অভ্যাস জন্মাইয়াছেন। তীহারা সপ্তাহ কাল 
১২৮ ৰা! 



আল্লার গ্রতি ভরসা ] ১৬৭৩ প্লান পুশ্দ স্বচ 

বা ততোধিক সময় বিনা "আহারে সন্তোমের সঠিত যাপন করিবার অভাস 
লাভ করিয়াছেন। অরণোর ঘাস পাতা আহার করিয়া স্বচ্ছন্দে নিরুদবেগে 
মনের প্রশান্তি অক্ষুর রাখিতে পারিন্নাছেন। মরুভূমি মধ্যে ঘাস পাতা 
শা পালে “অনাঠার-মৃত্যুণকে স্বচ্ছন্দে আলিঙ্গন করিতে প্রস্থত থাকেন -_- 
এই শ্রেণীর লোক মৃহ ভয়ে বিচলিত হন না বরং ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে 
পারেন যে এনপ 'অনাহার জনিত মুক্ুতে তাভার মঙ্গল আছে । আব তাহারা 
ইভাঁ9 বু'ঝন যে সঙ্গলশালী লোকের সম্বল অপজত বা নষ্ট হঈতে পারে 
এবং তজ্জন্য তাহাদের অনাহারে মুত্তা ঘটিতে পাবে । শ্তবাঁং তাহারা 

বিনা স্থলে বিজন অরণো যাইতে ভীত হন না। আল্লার অগ্ঠগ্রচ্কের উপর 
নিব কবিয়। সেই ভয়ের গ্রতিবিধান কবা কর্চব্য বিবেচনা করেন না। 
দ্বিতীয় শণী_এই শ্রেণীর তওয়াকোল-ধাবী" লোক জীবিকার্জনেব জনা 
কোন শিল্প বাণিজা অবলম্বন কবেন না বা অবণা জঙ্গলে€ যাঁন লা। 

শহরের কোন মছজেদ শাশ্রম করিয়া বাস করেন, অথচ লোকেব তস্য 
হইতে কিছু পাইবার আশা কবেন না, কেবল মার আল্লান দঘাব ভিখাৰী 
হ্রা নাস করেন। তৃতীয় শ্রেণী--এই শ্রেণীর “ত গয়াক্কোল-ধাঁবী” শ্লোক, 
উপার্জন করিবার অভিপ্রায়ে গ্রহেব পাভিরে যান। ন্যবগাঁম লাঁণিল্যে 

“মাছবাব" এর সাহাম্য গ্রহণ করেন; এব শবীমনের 'প্রতিপালা নিসমগুলি 

শালন করেন। (ব্যবসার ক্ষেত্রে গ্রাতিপাল্য নিঘম “নানহার পুস্থকে” লিখিত 

ভইগাছে। ) তদন্ুসাঁরে তাহারা কথ্ধ কবেন। উপার্ধন কালে কোন কৌশঙ্গ 

বা চাতবী অবলদ্ন করেন না। তীহার| উপার্জন কাখো বিশেষ ন্তদ্দীব 

ও চালাকী ব্যবাব করিতে ভয কবেন। যে ন্যক্তি উপাচ্ছন কাধে কৌশল 
বা চাপাকী চতুবালী বাপহ্ার করে তাগাব 'তগধারোল” বিনাশ পাগ। 
(টীঃ ৪৩২) সেইরূপ রোগ দূর কবনার্ মন, তম্ব, দাগ লাসহাবেদ 

তগযাকোল' নষ্ট করে। 
পা পপর পাপা পশপনপাতিপাাপপিপ পাপ পাপী পাপী পাশ 

টীকা-- ৪5২। উপার্জন-কাধো /ক।শল অবলম্বন করা সম্পধ নিমিদ্ধ নাকে | কেবল কাশন 
পূর্বক অপর লোকের দ্গতি করিঘা নিজ লা কর 'ভারামা | অণবাকাতি তাগ্তা সমষের,মাে 
অধিক কাধা করিবার মানসে কৌশল অবগন্ধন বল লাদ্দের কা | তিশতে টুর হমক 
বঁচে এবং সে সময়গুলি না কন্ঠবা কামে। লাগালে ম। লাভ হয়| আসন, বসন, দ্ন্ন, 

প্রতি সণ্গঙ্ে এব জঞানার্ডন ও শর বিহাডন প্রহতি কাকে, মাইর কল কে শল 
অবলশ্ধন কবে এব” তঙ্জন। অল্প সমযে আধিক কাণ। সম্পন্ন করে, ঠাঠার। সস।র জলনে 
ক্যা হইযা খাকে। পূদ্কালে চাউল ও ময়দা করিতে বড কগি ঠ£* এব অরিক সময 
লাগিত। তদর্থে ঢেকী ও জাতা সৃষ্টি হইল অল্প সমায় অধিক কাঘা তওয়াতে সপ্যতার 

১৭ ১২৪৯ 
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শিল্পলীণিজ্যে বিরতি তওয়ান্কোলের শর্ৎ নহে- শিল্পবাঁণিজ্যে 
ক্ষান্ত হওয়া 'তওয়াক্কোলে'র শরৎ নহে । ইহার প্রমাণ এই যে মগাম্মা। 
আবুবকর ছিদ্দীক চুড়ান্ত তওবাক্কোল-ধারী ছিলেন, তথাপি তিনি কাপড়ের 

বন্ড! লইম! বাজারে বিক্রণার্থ বাইতেন। লোকে নিবেদন করিতেছিল--- 

'“হে আমীসোল মোমেশীন। আপনি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও কেন 

বাণিজ্য করেন?” তিনি উত্তব দিয়াভিলেন--“মামি নিজ পরিবাবকে 

বিনাশ হঈতে রক্ষা করি'তদ্ি। যদি নিজ পরিবারবর্গকে বিনাশ করি, 

তবে অনা"ক শীন্ব বিনাশ করি] ফেলিব |” পবিশেষে, জন সাধাবণ তাহার 

ভবণ পোষণেব জনা 'বনমতোৌল-মাল” তহবীঙ্গ হইতে বুন্তি ধার্ধা করিয়। 

দিয়াছিঙ্গ। তদবধি হিনি বাশিজা ছাড়িয়া দিনা সর্বাস্তঃকরণেব সঠিত 

সমাজের শাসন-সংরক্ষণ কার্ধো প্রবু্ হইতে অবসর পাঁইয়াভিলেন। তীহার 

“তএফাক্কাল। একপ উন্নত ছিল যে, ধনেণ দিকে তাহাঁব মন একেবারে 

উদাসীন চিল। “বদতোল-মাল' তহবীঙ্গ হইতে তিনি বাঁহা পাঁইতেন তাহা 

নিজেব পুজী বলিল! জানিতেন ন', বলং তাহা আল্লার অনুগ্রহ বলিয়া জানি-তন। 

নিজের ধন যেমন মঙ্গলজনক ও মুলাবান, 'অনোর ধনও তদ্বূপ মঙ্গলজনক 

ও মুলানান বলিয়া জানিতেন। 

যাঁভ! হউক, শেষ কথা এই সে *“পরুভেজগারী' ভিন্ন তওযাঁকোল, 

হঈতে পাবে না। তনয়াকোলের জনা “পরহেজগারী' নিতাস্ত আবশাক, 

হীরার কিন্কু তাই বলিয়া “পবহেজগারীর” জন্য তগুযাকোলের, 

পরহেজগারী চাই আবশাকত। নাই । মহাত্মা আবু জীফর হাদ্দাদ, মহাত্মা 

কিন্ত পবহেজগারীর জোনায় দ-বাগদাঁদী মহোদধের পীব এবং অতি প্রধান 
95555856 “ত৭য়াকোল”-ধারী মহাপুকষ ছিলেন। তিনি । পীর 

মহল) বলিনাছেম_“মামি ২* বৎসব পর্ণাজ ম্বীন তওয়াকোল” ভাবটা 

গোপনে রাখিযাছিলাম । বজারে গিন প্রতাহ আমি এক দিনার হ্বর্ণ-মুদ্রা 

উপার্জন কবিতাম ১ তন্মধা হুইতে একটী মান কীরাৎ, “হায্মামখাঁনায়। 

“পোল করিবার আন্ববা দিয়া অবশিষ্ট দীন ছুঃখীর দুঃখ মোচনে বিতরণ 

করিতীম 1৮  মহাতআ্া জোনায়দ শ্বীঘ পীরের সন্মুথে তওপাককোল” সম্বন্ধে 

কোন কথা বলিতেন না । তিনি বলিয়াছেন_-“পীরের সম্মখে মানসিক 
শপে পাপ পাপা পপ পপ পাত শশী, 

ৃ বদ্ধি হইয়াছিল | বর্তমান কাদে তদর্থে ও অনান্য কার্য সম্পাদনার্থে বু কল-কৌশল উদ 
জাঁবিত হইয়াঙ্চে এবং জগত্তের সম্পান্ভা অসম্থব বৃদ্ধি পাইয়ছে, হুতরাং পরিশ্রম ও সময় 

বাচাছষ্ত কল-কৌশগ প্রয়োগ বারুনীয়, তাহাতে আধ্যাঘ্মিক উন্নতিও বদ্ধিত হয। 
১৩০ 
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উন্নত অবস্থা লইঘা আঙলাপ করিতে আমার বড় লঙ্জা হয়। কারণ 

সে অবস্থা তাহা হহঠতেই লব্ধ |” 

যে স্ফী স্বীর “খান্কার” নিজ্জনে বিঘা পাকেন এপং তাহার সেবক 

তাহার জীবিকা সংগ্রহে বাহিরে যায়, হাহার 'তওগাক্োল' ব্যবসায়ী লোকের 
তিওখাকোল” সদৃশ দুর্বল । তওয়াকোল” সর্বাঙ্গমবন্দর 

হইবার অশেকগুলি শর্ৎ হছে | হৃদবের দা খুলিয়া বাবসা হটে লা 
চুকীর তওযাকোল 

যাইবার আশায় যে ব্ক্তি ধ্যানে উপবি থাকেন তাহার কোন গমধ দুর্বল ? 
সেই এঅবস্থানগকে তিওয়ান্কেলের” সমান ফলপ্রদ বল! 

যাইতে পারে। তাহার তদরূপ অবস্থিতি-স্থান বছ-জন-পবিচিত হইলে এবং 

তদুপাধে তিনি লোকেব নিকট প্রকাশিত হইবার স্রযোগ পাইলে এবং 

উপাচ্জন বিষয়ে কিপিৎ ভরস। মনের মধো উদঘ হইলে তীহার অনস্থা 

বাঁজাবী দোৌকানদারের তুল্য_কিন্তু তীতার মন, লোক-বিখ্যাতির দিকে 

কিছুমাত্র মাকৃষ্ট না হইলে তাহার তওয়াক্কোল' ব্যদসাণ্ লোকের 'ত ওয়াকে।লে'র' 

সূশ। এ নম্বন্ধে আসল কথ! এই যে, উপাজ্জন বিষথে লোকে ষেন কোন 

স্্ঈ ভীবের উপর শভরসা না রাখিয়া কেণল আন্রার প্রতি ভবসা করে। 

১। মহাত্ম! এব রাহীম খাগবাছ -লিগাঙ্ছেন - “আমি মহাআ্া হজরত থেজেরকে 

দেখিয়াছিলাম-তিনি আমার সঙ্গে অবস্থান করিতে সম্মত ছিলেন কিন্ত 

তাৰ সঙ্গে অবস্থান কবিলে শ্ামার মনে একটু শবসা বাঠিতে পারে 

এবং তাহাতে আমার “তওণাকোন” ছুবিল হইতে পাবে, সেই ভয়ে আমি তাঁহার 

সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলাম।৮ ২। ইমাম আহমদ হম্বল একদা এক শ্রমজীবী 

কন্মে নিবুক্ত করিঘাছিলেন। কণ্ম-সমানির পর হাহাকে কিছু অধিক 

পারিশমিক দিবা বিদায় করিতে আংদশ দ্রেন। সেবক "অধিক আঙ্কুরা দিতে 

লাগিলে, মজুর নিজের প্রাপ্াশ গ্রহণ পূর্বাক অতিবিক্ত অর্থ মেরৎ দিষা 

চলিয়া ঘার। ঈমাম ছাহছেপ স্বীর সেবককে নথুবেব পিভে পিছে গিয়া 

অতিরিক্ত পরস। দিবার গাদেশ করেন সেণক প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল, 

মন্্ুর প্রথমে যখন অতাবক্ত পয়সা গ্রহণ কর নাই, উন পুনর/য় লইবে 

কেন? ইমাম মণোদয় বলিগাঞ্িলেন “তখন হনতে| অধিক অর্থ দেখিষ! 

তৎপ্রতি উন্ভার লোভ জন্মিধাছিল; এনং মেই লোভের টল্ট1 চাল চায় 

তখন সে উঠা গ্রহণ কবিতে পারে নাই এখন ইরডেো সে লো বিদুরিত 

হইগাছে সুতরাং লহতে পারে ।” 
& 

কঃ, 
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উপা।্েচে, ব্যবসায়ীর ভওয়ান্কে।ল--যাহ! হউক, ফল কথ 
ধনের প্রতি আন্তরিক ভরসা স্থ(পন না করিয়। আল্লার অন্রগ্রহের উপর নিভর 

কর! উপাকজ্জনেচ্ছু ব্যবসারীদিগের “তওয়াক্কোল” । তাহার চিহ্ব এই যে ধন 

অপধত হইলেও তাহার হৃদয় শোকাক্রান্ত বা বিমর্ষ হয় ন। এব" জীবিকা 

সম্বন্ধেও হতাশ হয় না। আল্লার অনুগ্রহের গ্রতি ভরম। রাখে বলিয়। এইরূপ 

বিখান করে বে? তাঠার জীবিকা এমন স্থান হইতে যোগাইর] দিবেন, যাহার 

কল্পনাও মে মনে আকে নাই । আবার আল! তাহাকে জীবিকা না দিলে ও 

সে বিবেচনা করে, জীবিকা দেও অপেক্ষ। না দেওয়াতে তাহার মঙ্গল হইবে। 

জীবিকা দেওয় বানা দেওয়া আল্লার মঙল বিধান-__এই- 

রূপ বুঝিবার অবস্থা মনে জন্মাইয়। জইবার তদ্নীর-_পাঠক ! 
জানিএ রাখ, জাবিক। ম্ঙগলকর হইলে আল্লা দিবেন, আর মঙ্লঞ্র না 

হইলো দিবেন না, এইঞপ মনের অবস্থা বড় ছপ্প্রাপা । ধনীর ধন চুরীগেল, 

বা অন্য প্রকারে নষ্ট হইল, অথচ তাঠার মন কিছুমাত্র বিমৰ হইল না 

স্বকীর পুর্নব অবস্থাথ মন এ্রশান্তভাবে থ।কিল- বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, 

মন্র এ অবস্থা অঙাব গশ্র।পা হৃতলেও এককবা:র অশশ্তব নহে । মনের মেই 

অবস্থা নিম্ন লিখিত উপাঁষে লাভ করিতে পার যায- প্রথমে আল্লার পুর্ণ 

দয়, অসীগ অগ্নগ্রহ এবং পুশ ক্ষমতার উপর এরূপ পুরা ঈমান (বিশ্বাস-জ্ঞান) 

জন্মাইএ লইতে হয় যে ঠেই জ্ঞান চুড়ান্ত “ইয়াকীন” অর্থাৎ ধব জ্ঞানে 

পরিণত হ্ধ। তাহার পর এই কথা নিঃসন্দেহে বুঝিয়া লইতে হয় যে 

“বহু রিকহত্ত জীব”কে আল্লা পন্ান্ত পরিমাণে জীবিকা দিতেছেন; আবার 

বহু স্থানে লোকের সঞ্চিত ধনঠ, তাহার অধিকাধিকে সমূলে বিনাশ করিতেছে । 

সে স্থশে সঞ্চিত ধন অশ্রে নগ হহুলে অধিকারীর জীবন নষ্ট করিত না-_ 

তাহার মঙ্গল হহত। 

পয়গম্থব শ্রেন্ঠ গহাপুরুন হজরত রক্্রল মাপা, বলিয়াছেন_-“সচরাচর এক্সপ 

ঘটে,_ মানব রাখলে এপ কাধ্যের কল্পনা করে যাহ! তাহাকে বিনাশ 

করিতে পারে, কিন্তু করুণামর মহাপ্রভু “আরশ এর 
উর হইতে কর্*ণা-চক্ষে উহার এতি দৃষ্টিপাত করেন; 
ঠাহাতে তাহার সেই কাধ্য ঘটিতে পারে না। প্রাতঃ- 

কালে সে ব্যঞ্জি শধাহাগ কারয়া উঠে এবং কাধ্যটী বিগডিয়াছে দেখিয়া 

দুঃখিত হু এবং অনুসন্ধান করিতে লাগে কে যে কাধ বিগড়াইগা দিগছে? 

৯৩ 

নিখলতার নধোও 
আল্লার ককণ।! 
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কেমন করিয়া বিগ ডিল? শেষে ভ্রম-অন্ুমানে ঠাওরাইর়া! লয়, তাহার প্রুতি- 

বেশী বিগড়াইয়। দিরান্ছ বা তাহার “চাচাঙ্গাদ ভাই উহা! নষ্ট করিয়াছে। 

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে স্বং আল্লার “রহমত উক্ত নিশ্ষলতার মধ্যে মুর্তিমান 
হইয়! দাড়াইয়। আছে একথা বুঝিতে পারে না।৮ এই কারণে মহা! 

ওমর ফারুক বলিতেন -“প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া, আমি নিজকে 

কি অবস্থায় দেখিব--ছুর্গতিগ্রস্ত ফকীর আকারে দেখিব কি মানামান আমীর 

রূপে দেখিব তৎসম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র ভষ করি না। কেনন|! আমার 

জানা নাই মঙ্গল কোন অবস্থার মধ্যে আছে ।” 

যাহ! হউক, এ সমস্ত বুঝিবার পর এ কথাও জানিয়া লওয়! প্রয়োজন 

যে ভ্ষ্ট শমতানই খাশবকে দরিদ্রতার ভয় দেখায় । এ সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাও 

সেই কথাই বলিতেছেন--. 
2৬4৯ ্গি ৮ শট রা পক 
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পর্পি 

“শয়তান তোমাঁদিগকে দরিদ্রতাঁর ভয় দেখাইতেছে 1” (৩ পারা। শুরা বকর। 
৩৭ রোকৃ)। আল্লার কণ্ণ। দৃষ্টির উপর নির্ভর কর| 'মীরেফৎ বা তন্ব- 

দর্শনের “পূর্ণতা” । বিশেষ করিরা এ কথাটা জানা আবশ্যক যে মানুষের 

জীবিকা অনেক সময়ে নিতান্ত গুপ্ত স্থান হইতে আসিরা থাকে । আবার 

তাই বলিনা গুণ “উপার” বা “কারণ” 'এব উপনও ভরসা করাও উচিৎ 

নহে। কেবল জগতের মূল-__আল্ল!, মকল-ক জাবিকা যোগাইবেন বলিনা 
জিম্মাদার আছেন, তাহার উপরই ভনরপ। করবা মআাবশাক। ১। এক জন 

'তওর়ারোল-ধারী মাবু দরবেশ কোন মছবজেদে বাস করিতেন। মছজেদের 

ইমাম তাহ।কে কখেকবার এই কথা বলিয়াঙিলেন--'“হে সাধু! তোমাকে 

নিঃস্য দরিদ্র দেখা যান, তুমি যদি জীবিকা অর্জনের জনা শিল্পাদি কোন 

কাধ্য অবলম্বন কবিতে তবে ভাল হইত |” সাধু পলিজোন : “আমার প্রঠিবেশী 

এক ইয়ানুদী প্রত্যহ "আমাকে ছুই খানী কবিণা বন্টী দিতে অলীকার 

কাররাছেন |, ইহ শুনিও। ইমান সাঙেপ বালিশেণ “যদি এই কথা তই৭] 

থাকে তবে কোন বাধসায় না কবাই সঙ্গত |” তখন সাধু বলিলেন “হে 

ভাই ইমাম! তোমার পক্ষে ইমামতী না করাই ভাঙ্গ। তোমার নিকট 

একজন ইয়া২দির অঙ্গীকার, আল্লার জিম্মাদারী অপেক্ষা মজণুৎ বলির! বুঝা 

যার” ২। অন্য এক নইজেদের ইমাম কোণ ধাক্তিকে জিজ্ঞাস! করিনা- 
১৩০৩ 
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ছিলেন -“তুমি কোথা হইতে অন্ন খাইতে পাও 1” সে ব্যক্তি বলিল 

“ইমাম সাহেব! আপনি একটু বিলম্ব করুন- আপনার পশ্চাতে বে নমাজ 

পড়িলাম তাছ! পুনরায় দোহ রাইয়। পড়িয়া আপনার কথার উত্তর দিতেছি 

কেননা আল্লা সকলের জীবিকার জিম্মা্দার আছেন তত্প্রতি আপনার ঈমান 
(বিশ্বাস) নাই 1” 

কল্সনাভীত স্থান হইভেও আল্লা জীবিকা দেন_যাহা হউক, 
বাহার এই বিষন্ন সন্গন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহার এমন স্থান 

হইতে গ্রীবিকার পথ খুলি] যাইতে দেখিয়াছেন, যাহার সম্বন্ধে কখন কঞ্জনাও 

করেন নাই। এই উপলক্ষে আল্লা বলিধাছে ন-- 
টুপ 
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“ভৃপুষ্ঠে বাহারা চলে, তাহাদের জীবিক৷ শ্রাল্লার উপর না আছে এমন কেহ 

নাই” (১২ পারা। সুরা গ্দ। ১ রোক)। এই বাক্যের প্রতি তাহাদের 

ঈমান মজবুত হইয়া গিয়াছে। 

১। মহাক্সা হোজয়ফা গশীকে লোক জিজ্ঞাসা করিধাছিল-_-“আপনি 

বহুদিন মহাত্মা এব রাহীম আদ্তমের সংসর্গে ছিলেন। তীাহাব মধ্যে কি 

অলৌকিক বিষয় দর্শন করিয়াছেন ? মহাআ্সী বলিলেন-_-“মক্কাশরীফে শাইবার 

পথে আমি তাহার সঙ্গে ছিলাম । একদা আমরা উভয়ে ক্ষুধার জালায় বড়ই 

অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম । আমর! যখন কুফা শহরে উপস্থিত হইলাম তখন 

ক্ষুধার চিহ্ব আমার শরীরের উপর প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেই অবস্থা 

দেখিয়া তিনি বলিলেন_ক্ষধাব জালায় তুমি বড কাতর হইনাছ |” আমি 

তাহার উক্তি স্বীকার করিলাম। তখন তিনি আমাকে কালী, কলম 

কাগজ উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। আমি তৎসমুদয় তাহার সম্মথে 

স্থাপন করিলাম । তিনি কাগজের উপব প্রথমে “বিছ মেল্লাহে-র রহমানে-র- 

রহীমঃ লিখিলেন তাহার পর লিখিলেন_ “ওহে! তুমিই প্রতোক অবস্থায় 

আমাদের উদ্দেশ্য; এবং সকলেরই লক্ষ্য তোমার দিকে; আমি তোমার 

ইশারা পাঠ করিয়া চলি, এবং তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, এবং তোমাকে স্মরণ 

করিগা থাকি, কিন্ধ মামি বিবস্ত্র ক্ষুধিত. তঞ্চাতুর। তোমার প্রশংসা করা, 
১৩৪ 
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ধনাবাদ দেওয়া ও স্মরণ করা এই তিন কার্ধ্য আমার কর্তপ্য । তজ্জন্য আমি 

দায়ী রহিলাম। অন্র জল, বধ এই তিনবস্ক দেওয়া তোমার কাজ । তুমি 

তাহা দিতে জিন্মাদার রহিলে 1৮ এই কথাগুলি লিখিয়া কাগজখানী আমার 

হস্তে দিলেন এবং বলিলেন_-“ইহ! লইয় বাহিরে যাও; কোম দিফে মন 

লাগাইবে না। প্রথমে যাহার প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়িবে তাহার হস্তে এই 

কাগজ টুকরা দিবে ।” আমি বাহিরে আসিয়া এক উ্্ীরোহী ব্যক্তিকে 

দেখিয়া তীহার হন্ডে & কাগজ খানী দিলাম । তিনি পাঠ করিয়া রোদন 

করিতে লাগিলেন । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “এই চিঠির লিখক কোথায়?” 

আমি বলিলাম “তিনি মছছেদে আছেন।” তখন তিনি ছয় শত দিনার 

পূর্ণ এক থলী আমার হাতে দ্িলেন। আমি এ উষ্বারোহী ব্যক্তির পরিচয় 

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম--তিনি একজন খুষ্টান। তাহার 

পর আমি মহাম্বার নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলাম। 

তিনি থলীতে হাত লাগাইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন_-'আমরা এখন থলীর 

মালেককে চাই |” ইতি মধ্যে সেই খুষ্টান আসিয়। উপস্থিত হইলেন এবং 

মহাত্মার চরণ-চুম্বন করিরা এছ লাম ধর্মে ঈমান আনিলেন ।% 

২। মহাত্মা আবু ইয়াকুব বছরী বলিয়াছেন--“মন্কা শহরে আঁ দশ 

দিন অনাহারে ছিলাম । পরিশেষে ক্ষুধার জালায় অস্থির হইয়া বাহিরে 

গিয়াছিলাম । পথে একটী শালগম পতিত দেখিব। মনে মনে ভাবিয়াছিলাম উহা! 

কুড়াইয়া লইরা আহার করি। এমন সমনে অন্তরের মধ্য হইতে এই 

কথ! যেন শুনিতে পাইলাম -“দশদিন অনাহার-যাতন! সহ্যের পর অদ্য কি 

তোমার ভাগ্যে একটা পচা শালগম মিলিল ?”” ইহা বুঝিতে পারিয়া হস্ত 

সঙ্ক,চিত করতঃ পুনরায় মছজেদে গ্রাবেশ করিলাম । ইতিমধ্যে এক ব্যক্কি 

তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এনং এক বাক্স বিস্ক,ট, মিছরী ও বাদাম- 

শশাস আমার সম্মুথে স্থাপন করিলেন এবং আত্মকাহিনী বর্ণনা করিয়া 
বলিতে লাগিলেন-_-“আমি জাভাঁজে চডিরা সমুদ্র যাত্রা করিযাছিলাম । এক 

দিন হঠাৎ ঝড় তুফান উঠিরা জাহাজ বিপন্ন করিয়া তৃলিল। সেই বিপদে 

পড়িয়া আমি 'মান্নং, করিয়াছিলাম-নিরাপদে সমুদ্ব উত্তীর্ণ হইতে পারিলে 

এই সমস্ত দ্রব্য দরবেশদিগকে দিব এবং সর্ধ প্রথমে যে দরবেশকে দেখিতে 

পাইব তাহার হাতে সমর্পণ করিব |” এই কাহিনী শুনিয়া আমি প্রত্যেক 

পদার্থ হইতে এক এক মুষ্টা তুলিয়া লইয়া! অবশিষ্ট পদার্থ তাঁহাকে 
১৩৫ 
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ফিরাইয়া দিলাম, এবং মনে মনে বলিতে লাগিলাম_-“হে মন ! আল্লা 
কেমন কৌশলী অন্নদাত! ; ভাবিয়া দেখ, কি“ কৌশলে, কোথা হইতে, 

আমার জন্য জীবিকা পাঠাইলেনঃ চিন্তা করিরা বুঝ । তিনি বায়ুকে আদেশ 

দিয়াছিলেন, যেন সে সমুদ্র নধ্যে তৃফান তুলিয়া তোমার মুখে অন্ন আনিয়! 

দিবার বন্দোবস্ত করে। তুমি কিন্তু অন্ধ, সে দিকে দেখিতে না পাইয়! 

অন্য স্থানে অন্ন খুজিয়া বেড়াইতেছ ।” যাহা হউক, এই ধরণের ছূর্লত 

উপাখ্য।ন' শুনিলে মানুষের মনে “ঈমান” বলবান হইয়া থাকে। 

পরিশার বিশিষ্ট লোকের উপার্জন সম্পর্কে ভওয়াকোল । 
পাঠক! জানিয়া রাখ-_পরিবার বিশিষ্ট লোকের পক্ষে বাণিজ্য ব্যবসায় 

ত্যাগ করিয়া বন জঙ্গলে যাওয়া উচিত নহে | পূর্ব প্রদর্শিত তৃতীয় শ্রেণীর 

ব্যবসায়ী লোকের “ত 9য়াকোলই পরিবার বিশিষ্ট লোকের জন্য অবলম্বনীয় । 

হজরত আবুবকর ছিদ্দীক "ই প্রকাঁব “তওয়ান্কোল” অবলঙ্গন করিয়াছিলেন। 

“তওয়াক্কেল ধারী” লোকের ছুইটা গুণবা ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। 
প্রথম-_ক্ষধা সহ্য করিবার ক্ষমতা এবং "মাবশ্যক হইলে যতদূর সম্ভব ঘাস 

পাতার ন্যায় সামান্য দ্রব্য তক্ষণে জীদন পারণেন্ন ক্ষমতা । দ্বিত্ীয়-_অদৃষ্ 
লিখিত জীবিক এবং আল্লার বিধানে সন্থষ্ট থাকিবার ক্ষমতা । সর্বদা 

ক্ষুধ! সহা কব! আনৃষ্টে থাকিলে বা ক্ষধাব চোট প্রাণ বিয়োগ হইলে তাহার 

অগ্যেই মল আছে বলিরা ধরব বিশ্বাস করিতে হইবে । এতটী অবস্থা 

মানব নিজে উপার্জন করিতে পাবে, কিন্কু পবিসাবেত্র অশ্ধর্গত জনগণকে 

এ বিষয়ে বাধ্য করিবা সন্তঈ কবিতে পারে না। তাহার পর নিজের নফছ 

(প্রবৃত্তি) কেও পরিবার তক একজন পক বাঞ্জি সদৃশ মনে কর । 

তাহাকেও মহজে ক্ষুধা সহ্য করিতে বা ঘাস পাতাব ন্যায় সামান্য দ্রব্য 

ভঙ্ষাণে সঙ্গ থাকিতে বাধা করা যায় না। শস্রতবাং পরিবার বিশিষ্ট লোকের 

_ কৌন ক্ষেত্রে তাচার ক্ষুধা স্য করিবার ক্ষমতা না থাকিলে এবং মনও ব্যাকুল 

বাবসায়ে বিরতি অনুচিত হুইলে তাহাব পক্ষে 'পেশা” ত্যাগ করিয়া “তওয়াক্কোল- 

ধারী ভওয়া উচিত নহে । তবে পবিবাঁর ভুক্ত লোকেরাও বদি 

ক্ষুধা সহ্য করিবার উক্ত প্রকাব শ্বগতা পাঈযা থাকে এবং নিজেরাঃ 

_কোন ক্ষেত্রে তাহার “তিওয়াকোল' করিতে সম্মত হয় এবং পরিনাবের শীর্ষ স্তানীয় 
বাধসায়ে বিরতি সত ব্যক্তিকে বাসসাধ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করে তবে ব্যবসার 

ভ্যাগ করা সঙ্গত হইবে। নিজের নফ (প্রবৃত্তি) এবং পরিবার ভুক্ত 
১৩৬ অন্য 
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অন্য বাকি, এতদৃভর়ের যধ্যে গ্রতেদ এই যে নিজ প্রবৃত্তিকে জবরদত্ত্ীয় 
সহিত ক্ষুধিত রাখ! নঙ্গত কিন্ত পরিবারম্থ অপরাপর ব্যক্তিদিগফে বাধ্য 

করিয়া ক্ষুধিত রাঁথা সঙ্গত নহে । 

মানবকে কি কৌশলে আল্লা জীবিক। দেন--মানুষের ঈমান 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ আল্লার জান ক্ষমতা ও দয়া পূর্ণরূপে বুঝিয়া 
কেবল তাহার উপর ভরস৷ স্থাপন করিলে, যদি সে ব্যক্তি 

পরহেজগারী ও আত্ম-শুদ্ধি ব্যাপারে নিযুক্ত হয় তবে তাহার রি ৮ 

পক্ষে ব্যবসায় বাণিজ্য পরিত্যাগ কর] সঙ্গত, কেনন তখন 

স্বয়ং করুণাময় আল্ল! তাঁহার জীবিকা নির্বাহের উপায় করিয়া দিয়া থাকেন। 
এই কথার সত্যতা সাব্যস্থ করিতে কিছু বল! আবশ্যক। শিশু মাতৃগর্ডে 

বান করিবার কালে নিতান্ত অসহায় থাকে; নিজের খাদা নিজে গ্রহণ 

করিতে অক্ষম, সুতরাং করুণাময় তাহার জীবিক! তখন 

নাতীনাড়ীর সাহায্যে প্রেরণ করেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে 

তাহার খাদ্য মাতার বক্ষঃ হইতে ছুগ্ধ রূপে বাহির করেন বটে কিন্ত 

শিশুকে কিছু পরিশম করিয়া দুখ চুষিয়া লইতে হয়। দুগ্ধ ভিন্ন অন্য 
কঠিন খাঁদ্য দ্রব্য অন্বেষণ করিতে লাগিলে তাহা চর্বনের জন্য দস্ত উৎপক্স 
করিয়। দেন) তখন পিতা মাতা বহুপরিশ্রমে সন্তানের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া 

দিতে সর্ববদ| তৎপর থাঁকেন। সেই পিতা মাতা শিশুকে ফেলিয়া মরিয়া 

গেলে করুণাময় আল্লা পিতা মাতার পরিবর্তে পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তি- 

গণকে এবং প্রতিবেশীবর্গকে দণ্ডায়মান করিয়া দেন। তাহাদের হৃদয়ে সেই 
পিতৃ মাতৃহীন অসহায় সন্তানের প্রতি দয়। ও জ্েহ জন্মাইয়া দেন। ষে 

সেহ মমতার তাড়নায় পিতা মাতা সন্তানকে প্রাগাপেক্ষ। অধিক তাল বামিতেন 

এবং আপনাদের মুখের দ্রব্য খাওয়াইরা পালন করিতেছিলেন তাহাদের 

অভাবে কৌশলময় আল্ল। বহু নর নারীকে সেই অসহায় সন্তানের লালন- 
পালনে দণ্ডায়মান করিয়া দেন। শিশু বড় হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে 

করুণাময় তাঁহাকে জীবিক! উপার্জনের নিমিত্ত শিল্প ব্যবসায়ে ক্ষমতা প্রদান 

করেন এবং আত্ম-প্রতিপালনের ইচ্ছ। মনে দগধারী প্রহরীর নগয় নিধুক্ত 

করিয়া দেন। তখন সেই ইচ্ছার উত্তেজনায় যুবক আত্ম-গ্রতিপালনের 

ও আত্ম-চিস্তায় তৎপর হয়। &%ঞ শৈশবকালে জননী-হৃদয়ে সম্তান-বাৎসল্য 

স্থাপন করিয়া দিয়! করুণাময় আল্ল। শিশুর লালনপালন ও ভরণ পোষণ 
হী ১৩৭ 
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করিয়! লইপনাছিলেন; বাল্যকালে আমীর ও প্রতিবেশীর হৃদয়ে দয়! চালিয়। 
দিয় তাঁহাদের ঘারা অনাথ বালকের প্রতিপালন করিয়া লইয়াছেন ; এখন 

যৌবন কালে আত্ম-গ্রেম তাহার স্বীয় হৃদয়ে জন্মাইয়৷ দিয়া নিজের দ্বারা 
নিজের পালন করাইয়া! লইবার উপায় করিয়াছেন । শৈশবে মাতৃ-ন্বেছে যেরূপ 

দেহ রক্ষা পাইয়াছে যৌবনে আত্ম-প্রেমও তদ্রূপ নিজের দেহ-রক্ষা, কোন 

শিল্প-ব্যবসাঁয় অবলম্বনে করিয়া লয় । পিতা বা মাতা একক ব্যক্কি, কিন্ত 

তাহাদের সন্তান-বাৎসলা অগাধ--ভাহারা যেরূপ ভালবাঁসা ও দয়ার সহিত সন্তান 

পালন করেন তাহার তুলনা নাই। তাহাদের মৃত্যু ঘটিলে শিশুর প্রতিপালনের 
সেই এক মাঝ পথটী বন্ধ হয় বটে কিন্তু তৎপরিবর্কে শত শত পথ আল্লা 

খুলিয়। দেন । সে সকল পথে যে দয়া! ও ভালবাসা আসে তাহা “দশের লাঠী 
একের বোঝার” ন্যায় সমষ্টিতে মাতৃ ন্েহ অপেক্ষা অধিক হই! পড়ে 

ল্তরাং কোন কোন স্থানে অনাথ বালক পিতৃ-মাত বিশিষ্ট বালক অপেক্ষা 

অধিক স্থখে প্রতিপালিত হয়। দেখ, আল্লা কেমন কৌশলে অনাথ সন্তানের 

প্রতিপালন করিয়৷ লন । যৌবনে আত্ম-প্রেম আসিয়! মানুষকে আত্ম- 
পালনার্থ কোন শিল্প-ব্যবসায় অবলম্বন করায়; একক হইলেও সে, যেকূপ 
হত্বে ও যেরূপ নথ সচ্ছন্দে আত্ম-পাঁলনের বন্দোবস্ত করে তাহার সহিত 

অন্যের যত্বের তুলনা হইতে পারে না। এমন যুবক যখন ধর্ম-পথে__ 
আল্লার কার্যে আবচ্ধ হয়, নিজের জিবীকার জন্য কোন 

উপার্ধনে বিয়ত ধর্প-. শিক্প ব্যবসায় বা পেশা চালাইতে অক্ষম হয় অর্থাৎ তাহার 
পথি কেরজীবিক৷ 

জীবিকার উপায় মারা যায় তখন আল্লা সমাজের শত 

শত লোকের মনে তাহার প্রতি ভক্তি ভালবাস ঢালিয়া দেন, তজ্জন্য 

সকলে তখন উহার প্রতিপলনে যুক্ত-হম্ত হয়। দশের সাহায্য একন্র 

হইলে নিজের একক উপাঞ্জন অপেক্ষা অবশ্যই অধিক হয়। এই কৌশলে 
পেশা-হীন সাধু লোকের জীবিকা আলা নির্বাহ করিয়া লন। 

কেন অপরে সাধুগণকে প্রতিপালন করিবে ? এস্কলে কেহ 

বলিতে পারে শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হইলে শিশু জীবিকা অর্জনে অক্ষম 
থাকে বলিয়। অপর লোকেরা তাহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করে, কিন্ত 

বাহার! বয়ঃপ্রাপ্ত এবং উপার্জনের শক্তি বাথে তাহাদের প্রতি লোকে কেন 

দয়া করিবে-কেন তাহাদিগকে অন্ন বন্্ দিবে? বরং অপরাপর লোকে 

বলিবে- এ ব্যক্তি খন আমাদের মত হশ্ত-পদ বিশি্, বলবান পুরুষ, তখন 
১৩৮ 



আল্লার গ্রতি স্ভরল! ] ১৬৮৩ পি ভু 

- রি 
কেন সে নিজের জীবিকা নিজে উপাজ্জন করিবে না? ইহার উত্তরে আমরাও 
অবশ্যই বলিব-_ধে ব্যক্তি আঁলস্যে বা! শৈথিলো গা তাসাইয়া! দিবা নিষ্র্মা 

অবস্থায় কাল বাপন করিতে থাকে তাহাকে কেহ ভাল বাসে না, বা তাহার 

ভরণ-পোষণে কেহই সাহা্য করিতে চার না। তর্দরূপ লোককে শিল্প 

বাবস.য় অবলম্বনে নিজের জীবিকা! নিজে সংগ্রহ করা আবশাক। ষে বাক্কি 

লাধুতা উপার্জনে ও আল্লার আদেশ পালনে তৎপর থাকে, বা ভল্লার 

চিন্তনে ডুবি থাকে, বা আল্লার জনা কোন মছ.জেদের খেদমতে নিযুক্ত 
থাকে, অথবা বিদ্যাশিক্ষ/ বা এবাদৎ কাধ্যে রত থাকে এবং তজ্জন্য শিল্প 

ব্যবসায় চাল[ইবাঁর অনসর পায় না সেরূপ লোক শিল্প ব্যবসায় পরিত্যাগ 

করিলে কেহ দিন্দা করিতে পারে না বরং তদ্রূপ “আল্লাওয়াল।” লোকের 

উপর কেহ উপাজ্জনের কষ্ট চাপাইতে ইচ্ছাও করে না; সেব্ক্তি আল্লার 

কার্যে নিযুক্ত থ|কে বলিয়া! আল্লা অপর লোকের হৃদয়ে তাহার প্রতি 

ভাগবাঁস। প্রগাঁরূপে জন্মাইয়। দেন এবং তজ্জন্য তাহার পালন ভার দশজনের 

উপর বাঁটিয়া দেন এবং তাহারাও আনন্দের সহিত সেই ভার গ্রহণ করে। 

“আল্লার কার্যে নিযুক্ত' ব্যক্তিকে “মানব সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়! থাকা 
বর্তব্য নহে, অর্থাৎ নিজের গৃহন্থার একবারে বন্ধ করিয়া থাক! বা লোকালকন 

হইতে পলায়ন পূর্বক বিজন-পর্যত-কন্দরে আত্ম-গোপন করিয়া থাঁকা উচিত্ত 

নহে। যাহা হউক কোন জানী “আল্লাওয়ালা/ লোক আল্লার কাধ্যে আত্জোৎসর্ 

করতঃ শহরে থাঁকিয়! অনাহারে গ্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে এমন কথা অদ্যাবধি 

কেহ কথনও শুনে নাই। তদ্রূপ “আল্লাওয়ালা লোক, আল্লার কার্যে 

ডুবিমা থাকিলেও এবং ব্যবসান্ন বাণিজ্য না করিলেও আল্লার দত্ত মান-সন্ত্রম 

প্রভাবে অন্য বু ক্ষধিত লোককে কটাক্ষে আহার সংগ্রহ করিয়! দেওয়াইতে 
পারে। তাই বলিয়। তন্মধো তাহার কোনই বাহারী নাই; আল্লাই কৌশলে 
তদ্রূপ কাজ করিয়া লন। "আল্লার কাজে ডুবিয়া আল্লার লোক" হইতে 
পারিলে “আল্লা তাহার” হইয়া খাকেন--এবং সর্ব সাধারণ লোকের মনে 

তাঁহার প্রতি ভালবাসা জদ্মাইয়া দিয়া কৌশলে কাজ করিয়া লন। সন্তান 

পালনের জন্য মাতৃ হৃদয়ে বাৎসঙ্গ্য জন্মাই৷ দেওয়াও তদ্রূপ এর্ক কৌশল । 

বিশ্বরাজ্য পালন ও জর্ধ্বত্র জীবিকা বণ্টনের জন্য আল্লার 
বন্দোবস্ত-কৌশল উপলব্ধি করিলেই তওয়াক্কোল নিশ্চিত 

আসিবেস্পবিখপ্রভু জড় জগত ও আধ্যাম্মিক জগতের এনং তদন্তর্গভ অধিবালী 
১৩০ 
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বৃন্দের পালনের জন্য এক আশ্চর্য কৌশলময় “বন্দোবস্ত' গ্রচলিত রাখিয়াছেন। 
যে ব্যক্তি সেই “বন্বোবস্ত-কৌশল” জ্ঞান-চক্ষে দর্শন করিয়াছে, সে ব্যক্তি 

হদবোধ মতে বুঝিতে পারিয়াছে--বিশ্বপ্রতু নিতান্ত সদয় হন্তে, কৌশল-জাল 

বিস্তার করতঃ সমস্ত জীব-জন্তর আহার যোগাইর়া দিতেছেন, “উপাদান” বা 

“উপকরণ পদার্থ গুলি তাহার কৌশলময় বন্দোবস্ত-শৃঙ্খলার এক হ্ুদ্রাংশ। 
সে ব্যক্তি আরও বুঝিতে পারিয়াছে যে-আল্লাকে ভাল বাসিলে বা তাহার 

গ্রতি তরসা বান্ধিলেই তিনি অপর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে খাদা, বিচিত্র-বসন ও মনোহর 
যান-বাহন বিনা-পরিশ্রমে আকাশ হইতে দেন না। কখন কখন তদ্রূপ 

পদার্থ কাহাকে হঠাৎ দিলে গ সাধারণতঃ তিনি এইরূপ “বন্দোবস্ত' করিয়াছেন-_ 

যে ব্যক্তি সর্বদা কর্তব্য কার্য করিবে, এবাদতে ডুবিয়৷ থাকিবে, তাহাকে 

শাক পাতা ফল ফুলারী, শুষ্ক অন্ন বা তর্্রূপ সামানা খাদ্য সাধারণ 

ভাবে সপ্তাহ মধ্যে অবশ্যই মানব সমাজের মধ্য হইতে দেওয়াইবেন ; তবে 

তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবিক] কখন কাহাকে পুনঃ পুনঃ দিয়াও থাকেন; সেটা 

তবতন্্ কথা । সামান্য জীবিক1 সপ্তাহ মধ্যে পাইবার আশা-করা, আল্লার 

বিশ্ব-বিধানেত অনুরূপ । তথাপি যাহাঁরা এ প্রকার অল্প আশায় তুষ্ট হইতে 

পারেনা, তাহারা এই জনা পারে না যে তাহাদের প্রবৃত্তি সর্বদা সুখ-ভোগে 

লোলুপ, “মজ।” উড়াইতে অভিলাধী, উপাদেয় খাদ্যে ও মনোহর বসন ভূষণে 
অন্গরত্ত । এরূপ ভোগ-বাসনাকে, পরকালের কাধ্যের মধ্যে স্থান দেওয়! 

কর্তব্য নহে। উক্ত প্রকার ভোগ-ম্থথ, বিনা পরিশ্রমে লব্ধ হইবার কোন 
উপায় নাই । আবার অধিকাংশ স্থলে পরিশ্রম করিলে ও তাহা! প্রায় ভাগ্যে 

জুটে না । আবার কখন কখন এরূপ হয়-যাহা কোনও দিন চিন্তা করা হয় 

নাই তাহা বিন! পরিশ্রমে আপনা! আপনি আসিয়া পড়ে বরং তদপেক্ষা 

অধিক সুখকর বস্ত অতর্কিত ভাবে আপনা আপনি আসিরা জুটে | যাহাদের 

জান চক্ষু খুলিয়াছে, তাহারা যত ও চেষ্টাকে নিতাস্ত অকর্দণ্য বলিয়া বুঝিয়াছে। 
ত্তজ্জন্য তাহার! “তদ্বীর* ও চেষ্টার উপর নিওর করিতে পারে না তাহারা 

কেবল বিশ্বজগতের পরিচালকের উপর নির করে। আল্লা, বিশ্বরাজ্য পালনার্থ 

এমন কৌশলময় পরিপক্ক বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, কোন প্রাণী হ্বীয় জীবিকা 

হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না; তবে কখন কখন কোন প্রাণী অভাবের 

ঠিক শেষ ভাগে জীবিকা প্রা্থ হয় বলিয়া একটুকু কাঠিন্য ভোগ করে মাত্র; 

সথাপি তদ্ফপ ঘটনা নিতান্ত বিরল। কখন কখন জীবিকা -প্রাপ্তি একট্ 
১৪০ 
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বিলম্বে ঘটিলে'ও তাহা যে কেবল “তওয়াক্কোল-ধারী, লোকের ভাগোই ঘটে 
তাহ! নহে, যাহারা ম্বকীয় বুদ্ধি ও ক্ষমত] চালাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্যে অগাধ 
ধনোপার্জন করে, তেমন সাংসারিক লোকর্দিগকেও সময়ে সময়ে ক্ষুধার জালা 

সহ্য করিজ্ে্য় । এই সকল কথা চক্ষুম্মান জ্ঞানীলোকের নিকট যখন সুস্পষ্ট 
প্রতিভাত হয়, তখন তাহারা বিশ্বজগতের সর্বস্থলে জীবিকা বণ্টনের অত্যাশ্্যয 

কৌশল দৃষ্টে আল্লার প্রতি তওয়াকোল না করিয়া থাকিতে পারিবে না-- 

এবং তাহাদের অন্তরে প্রচুর বল ও প্রবৃত্তির মধো যথেষ্ট বীরত্ব উৎপন্ন না 

হইয়া যায় না। এই কারণে মহাত্স। হছন বছরী বলিয়াছেন__“বছরা নগরীর 
সমস্ত অধিবসীবৃন্দ যদি আমার পরিবার ভুক্ত হয় এবং এক একটা গোধুম-দানার 

মূল্য যদি 'এক একটা ন্বর্ণনুগ্ত। হয় তথাপি আঁমি নকলের প্রতি পালনের ভয় করিনা 
(টীঃ ৪৩৩) ২। মহাম্সা ওহাব এব্নে অলপ্যানুদ বলিরাছেন__ণ্যদি আকাশ 
লৌহ-নিশ্মিত ও ভূতল কংসময় হইত এবং জীবিকা প্রাপ্তির উপায় না দেখিয়! 

আমার মন দুঃখিত হইত, তবে আমি কাফের হইবার তম করিতাম।৮ মহাঁ- 

গ্রভ প্রাণীগণের জীবিকা উচ্চ আকাশের সহিত যোগ করিব! রাখিয়াঞ্ছেন 

তাহাতে এই বুঝা যাঁ় ধে জীবিকার উপর কাহারও হাত চলে না। ৩। কতক- 

গুলি লোক মহাত্মা জোনয়দ এর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল--“আমরা 

্বীয় জীবিক| অগ্জন করিতে চাই |” শেখ মহোদয় বলিলেন_-“আচ্ছা কর; 

যদি জানিয়! থাক যে উহা কোথায় পাওয়া! যাইবে ।” তদশ্তর তাহারা বলিল--. 

“জীবিকা আল্লার স্থানে চাহিতে ইচ্ছ! করি” তিনি বলিলেন_-“আচ্ছা 

চাও; যদি বুঝিনা থাক যে তিনি তোমাদিগকে তুলিয়া! গিয়াছেন, তবে চাহিয়। 

তাহার স্মরণ জন্সাইয়া দিতে পার।” পরিশেষে তাহারা বলিল-_-“তযে, 

আল্লার উপর “তওয়াকোল” স্থাপন করিয়া দেখি তিনি কি করিতেছেন।, 

মহাঁতআা বলিলেন_-“পরীক্ষ1। করিবার মানমে “তওয়াকোল+ করিলে, সন্দেহ কর! 

ইয় 1” পরিশেষে তাহ।রা বলিল-+“তবে আমরা কি তদবীর করিব?” তিনি 

বলিলেন-_-“তদবীর হইতে হস্ত সঙ্ক,চিত কল (টা; *০£)।৮ যাগা হউক, আসল 

__ টীকা_-৪৩৩। পূর্ববর্তী একটা পারার উপরের পারাস্থিত তিনটা তারকা চিট হইতে 
টাকা চি পথ্ন্ত স্থান মুল গ্রন্থের ঠিক অনুবাদ নহে ।  এহ, ইয়া'অল -উলুম' গ্রন্থের ভাব 

লইয়। লিখিত হইল। মূল গ্রস্থের লিখিত কথ! গুলি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও ছূর্যধাধ্য। 

টীকা_-৪৩৪ | তদ্বীর শব্দটা 2 ১ ( পশ্চাৎ) এই মূল হইতে উৎপন্ন । ইহার অর্থ-_ 

আন্রা যে পদার্থে বে গুণ বা উপযোগিতা স্াপন করিয়াছেন তাহা কোন্ তাবে ব্যবহার করিলে 

উদ্দেশ্য হস্তগত হইতে পায়ে _নির্য পূর্বক কাজে প্রয়োগ করাকে 'তিদবীন” বলে। জগ্গিন্ে 
১,১৪১ 
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কথ! এই - জীবিকাদাত। আল্লাই জীবিক! বণ্টনের .বিধাতা, তীহাকেই উহার 
জিন্মাদার জান করিবে । তিনি বিনা কৌশলে জীবিক। বণ্টন করিয়া থাকেন। 

তওয়াক্কোল ব্যবহারে আনিবার দ্বিতীয় প্রণালী _সঞ্চয 
অর্থাৎ উপার্জিত বস্ত সংরক্ষণ কার্ধ্য মস । পাঠক ভাণিয়। ক যে ব্যক্তি 

এক বৎসরের খাদ্য দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া। রাখে সে ব্যক্তি 'তওয়াকোল-ধারী” লোকের 

শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হয় । তাহার কারণ এই যে, নে বাক্তি প্রকৃত কারণকে, 

ত্যাগ করিয়া! 'বাহ্য কারণের” উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ সন্বৎসর ধরিয়া সে 

ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্যগুলিকে জীবিকার হেতু বলিয়া মনে স্থাপন করিয়া থাকে 
লুতরাং আল্লাকে জীবিকার মুল কারণ বলিয়া! বুঝিতে অবসর পায় না। 

বাস্তবিক পক্ষে আল্লাই জীবিকার মূল কারণ-খাদ্য দ্রব্য উহ্হার কেবল বাহ্য উপায় 
মাত্র। নির্দিষ্ট কাল মধ্যে বৎসর ঘুরিয়া আসে। প্রত্যেক বৎসরেই যদি ভ্রব্যের 
উপর তরল! থাঁকে, তবে আল্লার উপর ভরসা কেমন করিয়া হয়? যে ব্যক্তি 

ক্ষুধার সময়ে উদর পূর্তির পরিমিত খাদ্যাংশ এবং অভাবের সময়ে শরীর ঢাকিবার 

উপযুক্ত বস্্খণ্ড পাইয়! তুষ্ট থাকিতে পারে তাহার “ত ওয়াকোল” পূর্ণ বলিয়া ধরা হয়। 

পরিবারবিহীন একক লোকের সঞ্চয় সম্পর্কে তওয়াক্কোল। 

চল্লিশ দিনের খরচের উপযুক্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য সঞ্চর রাখিলে “তওয়কোলের, 

ক্ষতি বুদ্ধি সম্বন্ধে মতভেদ আছে । মহাত্ম। খাওয়াছ বলিয়াছেন_ “চল্লিশ দিনের 

খাদ্য দ্রব্য সঞ্চয় রাখিলে “তওয়াক্কোল” নষ্ট হইবে না, তবে তদপেক্ষা অধিক 

সঞ্চয় করিলে অবশ্যই নষ্ট হইবে ।” মহাত্মা ছহলতছ তরী বলিয়াছেন--“পরি- 

মাণ যতই হউক না কেন, সঞ্চয় করিয়৷ রাখিলে “তওয়াকোল” নষ্ট হইবে।” 

মহাত্মা আবুতালেব মন্ধি বলিয়াছেন_-“চল্লিশ দিনের অপেক্ষা অধিক খাদ্য 

সঞ্চয় করিয়া! রাখিয়াও 'যদি সেই সঞ্চিত ভ্রব্যের উপর ভরসা ন| কর! যায় 

“তবে তওয়াক্কোল নঙঈ হইবে না| মহাম্সা হোছেন মগানী, মহাত্মা বশর হাফী 

তেঙ্জ “আছে, শুদ্ধ কাষ্ঠ-তৃণে ঘোগ করিলে রগ্ধীন কার্য সম্পন্ন হয। শু কাণ্ে অগ্রি খোগ 

রিয়া অন্ন পাক করিয়া লওয়া একটা “তদ্বীর'। আল্লার অতিপ্রায় মত তদ্রূপ “অবীর' 
কাজে খাটান অতীব প্রশংসনীয় । সংসারে থাকিয়া! “তদ্রূপ' “উপাদান, 'উপকরণ' কাজে 
বাবহীর ন! কর! আল্লার ইচ্ছার বিপরীত , কিন্ত গ্রস্থের উক্ত স্থুলে, “তদ্বীর' বলিয়া ধাহা! 

হইতে 'হন্ত সঙ্কুচিত করিতে বলা হইল তাহ। সেরূপ নহে । অন্যের মোতপন্ন স্ত্রবা বিনা 

পরিশ্রমে বা অল্প পরিশ্রমে, বিনা মূলো বা অল্প মূল্য, বহু কথা খরচ করিয়া লাত্ত করা, 

কিছ! নিজের দুরবস্থা প্রকাশ করত: তিক্ষা করা, অথবা প্রশংসাবাদে ব! চাটু কথায় ভুলাইয়।! 
কিচু আদায় করা প্রস্ঠৃতি তব্তীর নহে__চালাকী মাত্র এইরূপ রে।গ দূর করিবার জন্য মন্ত্র তন্ত্র বাবহার 
করাও তদ্বীয় মহে। শেখ মহোদস তদ্রূপ 'তদ্বীর' হইতে ক্ষান্ত থাকিতে আদেশ করিয়াছেদ। 
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মহোদয়ের এক জন শিষ্য ছিলেন । তিনি বলিয়াছেন--“একদা এক প্রো 
ব্যক্তি আমার পীর মহাতআ বশর ভাঁফীর সমীপে আসিয়াছিলেন। পীর 

মহোদয় এক মুষ্টি রৌপ্য-মুদ্রা আমার হস্তে দিয়া তাহার জন্য অতি উপাদেয় 
মিষ্ট খাদ্য ক্রয় করিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। আমি কিন্ত ইতিপূর্বে 

তাহার মুখে উপাদেয় খাদ্য সংগ্রহের আদেশ কখন শুনি নাই। যাহা 
হউক, তাহার আদেশ মত আমি উত্তম খাদা ক্রয় করিয়া! আনিনা 'দস্তরখানেন় 

উপর স্থাপন করিলাম । আমার পীর ছাহেব উক্ত প্রৌঢ় ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়! 
আহারে উপবেশন করিলেন। ইতি পূর্বে আমি তীহাকে অন্যের সহিভ 
একত্র আহার করিতেও দেখি নাই । আহারাস্তে দেখা গেল বহু দ্রব্য 
ধাচিয়। গিয়াছে । আগস্ক উদ্বৃত্ত খাদ্য বান্ধিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। 
বিনা অনুমতিতে উদ্বৃত্ত খাদ্য তুলিয়া লইতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য মনে করিলাম, 

এবং পীর মহোদয়ের সমীপে আগন্বকের পরিচয় প্রার্থনা করিলাম। তিনি 
বলিলেন--“আগন্তকের নাম ফতেহ, মুছলী ; তাহার জন্মভূমি “মুছল+ শহয়। 

তথা হইতে তিনি আমার সহিত দেখা করিতে অদ্যই আসিয়াছেন এবং 
তিনি “তওয়াকোল, বিষয়ে আমাকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে অবশিষ্ট খাদ্য” 

দ্রব্য তুলিয়। লইলেন। তাহাতে এই উপদেশ দেওয়! হইল যে, আল্লার 
উপর পূর্ণ “তওয়াকোল' মজবুৎ হইয়া গেলে সঞ্চয় করিয়৷ রাখিলেও কোন 
ক্ষতি হয় ন1।” যাঁহ। হউক, আসল কথা এই যে অল্প আশা, 'তওয়া- 

কোলের মূল। এই জনা সাধারণ নিয়ম এই যে, নিজের জন্য সঞ্চয় 
করা উচিত নহে; যদিও বা সঞ্চয় করিতে হয় তবে উহাকে নিজের ধন 

না বুঝিয়া আল্লার ধন বলিয়! বুঝিবে এবং তদুপরি ভর! ন! করিয়া আল্লার 

প্রতি ভরম। করিবে । এই ভাবে সঞ্চয় করিলে “তওয়াকোল” নষ্ট হন না। 

এ পর্য্যস্ত যাহ! বলা গেল তাহা পরিবাঁর-বিহীন-একক লোকের পক্ষে সঙ্গত। 

পরিবার-বিশিই লোকের সঞ্চয় সম্পর্কে তওয়াক্কোল-- 

পরিবার-বিশিষ্ট লোক, এক বৎসরের খরচ সংগ্রহ করিয়া রাখিলেও তাহায় 

'তওয়াকোল” নষ্ট হইবে না) কিন্তু তদপেক্ষা অধিক সময়ের উপযোগী দ্রব্য 
জমা রাখিলে অবশ্যই “তওয়াক্কোল” নষ্ট হইবে । মহাপুরুষ 

হজরং বন্দুল প্র গ্বীয় পরিবার বর্গের জন্য এক নি রা 

বৎসরের ড্রব্জাত সঞ্চয় করিয়া! দিতেন । তদ্রূপ ব্যবস্থা 

কেবল হার পরিবারবর্গের জীবিকার জন্য ছিল। তাহার কারণ এই যে, 
১৪৩ 
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টি হই 
পরিজন-বর্গের হাদয় 'অপেক্ষারূত হর্বল। হজরতের নিজেষ জীবিকা সঞ্চয়ের 

কোন ব্যবস্থাই ছিল না| । তিনি সন্ধ্যার থাদ্য প্রাতে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন 

না। প্রাতে যাহা আসিত তাহা প্রাতঃকালেই বিতরণ করিয়া ফুরাইয়া 

'দিতেন। সন্ধ্যাবেলা যাহ! অসিত তাহা তখনই শেষ করিতেন। তাহার 
মানসিক অবস্থা এরূপ উন্নত ছিল যে, তিনি নিজের হ্তস্থিত. ধন ও পর 
হম্তস্থিত ধন সমান বিবেচনা করিতেন; তেমন অবস্থায় নিজের নিকট 

দ্রব্য জমা রাখিলেও তাঁহার “তওয়াক্কোলের" কোন ক্ষতি হইত না, তথাপি 

তিনি অন্য সন্ধ্যার জন্য খাদ্য দ্রব্য বান্ধিয়। রাখিতেন না। তবে সাধারণ 

লোকের হৃদয় ছুর্ধল বলিয়া সঞ্চয়ের সহজ নিয়ম শিক্ষা দিয়াছেন | হদীছ 

শরীফে উত্ত আছে এক ছাহাব! মানব-লীল। সম্বরণ করিলে তাহার পরিধাঁন- 

বস্থ হইতে দুইটী বর্ণ মুদ্রা বাহির হয় । তৎসম্বন্ধে মহাপুরুষ হজরৎ রন্গুল 

টা, বলিগ্াছিলেন_-"তাছার উপর ছুইটী দাগ হুইবে |” তররূপ দাগ ছুই 

কারণে হইবাঁক সম্ভাবনা । হয়তে! তিনি ভ্রম ধারণার বশবর্তী হইয়া নিজকে 
পরিনার বিশিষ্ট মনে করিতেন অর্পাৎ সামাজিক নিয়মে যাহাকে পরিবার ভূক্ত 

গ্ৰলা যাইতে পারে না তাহাকে পরিবারস্থ মনে করিয়া তাহার জন্য সঞ্চয় 

করিয়াছিলেন । সেই ক্রটীতে শান্তির আকারে তাহার উপর অগ্নির ছুই 

দাগ হইবে; অথবা ইহাঁও হইতে পারে যে পরিবার ভুন্ত লোকের জন্য 
সঞ্চয় করেন নাঁই_নিজের জন্যই ভ্রম ক্রমে সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহাতে 

তাহার পাঁরলৌকিক মর্যাদার হানি হইয়াছে । দেখ মানুষের মুখ মণ্ডলের 

উপর ছৃইটী দাগ হইলে যেমন তাহার সৌন্ধ্যের হানি হয় সেইরূপ পরকালে 

তাহার উন্নত গৌরবের মধ্যে সঞ্চয় করিবার ক্রটীতে ছুটী দাগ রহিয়! যাইবে । 
ঠিক এই ধরণে অন্য এক ছাহাবার সঙ্ধ্ধে৷ মহাপুরুষ হজরৎ বাজ্ছল (৫1 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন । সেই ছাহাব! প্রাণ ত্যাগ করিলে হজরৎ 

ষলিয়াছিলেন--*“পরকালে ইহার বদনম গুল পৃর্ণচন্দ্রের ন্যায় দেদীপ্যমান হইবে, 
কিন্ত ইহার শ্বভাবের মধ্যে একটী অভ্যাস না থাকিলে ইহার মুখমণ্ডল শৃধ্যের 

ন্যায় প্রদীপ্ত হইত। সে অভ্যাসটী এই-_সে ছাহাবা এক শীতের বন্ধ 

জন্য শীতের জন্য রাখিয়া দিতেন এবং এক গ্রীষ্মের পরিচ্ছদ অন্য গ্রীক্ম কালের 

জনা বান্ধিয়া রাখিতেন।” মহাপুরুষ হজরত রসুল 8 ছাহাবাদিগকে 

বাক্ষা করিয়া বলিয়াছেন-__“আল্লার উপর অটল বিশ্বাস ও 'ছবর' এই ছুট 

প্গার্থ তোমাদের মধ্যে, অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা অন্ন দেখিতেছি।” 
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আল্লায় উপর অটল বিশ্বাস ন! থাকার কারণে লোকে এক শীতেয় বস্ত খন্য 
শীতের জন্য রাখিয়া! থাকে । কিন্ত “দস্তরখান' ড়া, লোটা, পিয়ালা, প্রত্ভৃতি ্রধ্য 

যাহা সর্বদ! ব্যবহারে আসে তৎসমুদয় সংগ্রহ করা সঙ্গত, 

তাহাতে 'তওয়াক্কোল' এর ক্ষতি হয় না; ইহার কারণ এই ৬৫৬ 5 
যে আল্লার স্থাপিত প্রান্তিক নিয়মের অনুসরণ কর! সঙ্গত ॥ 

প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণে ঘড়া, কলসী, লোটা, পিয়ালা প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবহার, 

অন্ন বন্ধের ন্যায় ( অথচ ভিন্ন আকারে ) “অপরিহাধ্য” হুইয়াছে। অন্ধ বন্ধের 
“উপকরণ' প্রতি বৎসর এমন কি প্রতি খতৃতে প্রাকৃতিক ঘটনা-মূলে উৎগঞ্ 

হইতেছে এবং স্বাভাবিক আকারে ভূপৃষ্ঠের প্রায় সর্বত্র বিক্ষিপ্ত আছে অথবা মানষ- 

সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অধিগম্য সর্ধস্থানে পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু প্ঘটী- 

বাটা” প্রভৃতি অপরিহার্য গৃহ-সামগ্রী প্রতিদিন উৎপন্ন হয় না বা আবশ্যক মণ্ড 

অনোর স্থানেও পাওয়! যায় না। এই জন্য বিজন অরণ্যে ডোল, রশী, সৃচ, নরুণ 
ইত্যাদি সঙ্গে রাখা সঙ্গত। কিন্তু গ্রীষ্মের ব্যবহৃত-বন্ত্র শীতের সময়ে কাজে লাগে 
না) তাহা অন্য গ্রীশ্মের জন্য রাখিয়। দেওয়া দুর্বল বিশ্বাসের চিষ্তু। 

পাঠক ! সঞ্চয়ের উপায় সম্বন্ধে এক প্রকার সরল বিধান দেওয়া 

যাইতেছে । উপার্জনের কিছু উপাঁ় হস্তগত না হইলে বাহাদের মন চঞ্চল 

হয়--ছুটাচুটা করিতে থাকে, এবং জীবিকার জন্য অন্যের 

আশাধারী হইতে হয়, তেমন লোকের পক্ষে কিছু উপায় থি ভি 

হাতে রাখা হিতকর । আবশ্যকের পরিমিত শস্য-ক্ষেত্র উদ্দেশ্যে জীবিকার 

না রাখিলে যাহাদের মন নিরুদবেগ হইতে পারে না সংস্থা টি রর 

এবং নিশ্চিন্ত মনে “জেকের” “ফেকেরে' মগ্ন হইতেও 

পারে না, তাহাদের পক্ষে পরিমিত শস্য-ক্ষেত্র রাখা অতি উত্তম বাবস্থা । 

ধ্রহিক ও পারত্রিক সর্ধবিধ বিষয়ে মনের শাস্তি অক্ষু্ রাখিতে লক্ষ্য রাখা 

আবশ্যক । মন প্রশান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন হইলে আল্লার জেকেরেও ভুবিয়া 
থাকিতে পারে। জীবিকার সংস্থান হস্তগত হইলে মন অবশ্য নিরুদ্বিগ্ন 

হইতে পারে কিন্তু ধনাগমের উপায় অতিরিক্ত পরিমাণে হস্তগত , হইলে 

সাধারণ লোকের মধ্যে প্রায় সকলেই আল্লার কথ! িরিনালত, 

ভুলিয়া যায়। আবার কতকগুলি লোক আছে তাহাদের পার্থক্যে মানবের 

হস্তে ধনাগমের উপায় আসিলে তাহারা! উহা রক্ষণাবেক্ষণের তিন শ্রেণী 

চিন্তায় বিব্রত -হুইয়। পড়ে, বরং উহ! হাতে ন! থাকিলে তাহার! নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্ধিগ্ 
১ ১৪৫ 
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হইয়! 'াঙ্জাম অনুভব করিতে পারিত। এরূপ লোকের মন অতীব উচ্চ । আবার 

কতকগুলি লোক আছে, তাহাদের হৃন্তে অভাব মোচনের পরিমিত আবশ্যকীয় 

পদার্থ না থাকিলে মন অস্থির হয়-_অন্য কিছুতে তাহার! আরাম পাঁয় না । তদ্রূপ 

লোককে জীবিকার উপায় কিছু শস্য-ক্ষেত্র রাখা আবশ্যক । যে সকল লোকের 

মন আড়নম্বর “ভড়ক” চায়--তাহ! ন। পাইলে মনে আরাম পায় না, তাহাদের মন 

ধার্মিক লোকের মনের সমজাতীয় নহে, তদ্রূপ মন, নিতান্ত জঘন্য | 

তওয়ান্কোল ব্যবহারে আনিবার তৃভীয় প্রণালী--অনাগত 
বিপদ-প্রতিষেধন কাধ্য সংন্ষ্ মানব জীবনে যে সকল বিপদ ঘটে বা প্রা 

ঘটিয়।৷ থাকে, পূর্বেই তাহ|তে বাধা দিয়া ঘটিতে না দিলে 'তওয়াককোলের” 
কোন ক্ষতি হয় না। চোরে চুবি করিতে ন! পারে এই উদ্দেশো গৃহ- 

দ্বার-বন্ধ করিয়। তাল! লাগাইলে 'তওয়াক্োল” নই হয় না। শক্রুর আক্রমণ 

হইতে আত্মরক্ষার জন্য সাবপানে অস্থ বাবহাব করিলেও “িওয়াকোল” নষ্ট 

হয় না । এইরূপ শীত নিবারণের মানসে শীত-বস্থ-দ্বারা শবীর আচ্ছাদন করিলে ও 

'তওয়াক্কোল+ বিনাশ পায় না, কিন্ত শীতকালে, শরীর মধো আত্যন্তরিক 

উষ্ণতা বুদ্ধি করিয়া শীত ভাঙ্গিবার আশায় উদব তরিয়া আহার করিলে, 

দাগ ব্যবহারের নায় “তওয়াক্কোল” নষ্ট হয়, কেননা সেরূপ সু উপায় 

সবার উপকার প্রাপ্তির কোন স্থিব নিশ্যয়ত| নাই। তদ্রূপ কার্ষ্য অনিইও 
হইতে পারে; কিন্তু ষে সকল ব্যাপার, প্রকাশ্য কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, 

তাহা ত্যাগ করিলে “5 ওয়াককোল+ থাকে না। আরবের পল্লীগ্রাম বাসী একক্ষন 
লোক উদ্ারোহণে মহাপুরুষ হজরত রম্থ্স ও এর সমীপে যাইবার 

সময়ে উদ্ীটী ছাড়িয়া দিয়া হজরতের মঙ্গলকর সভায় উপস্থিত হইয়াছিল । 

তিনি পল্লীবানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন_-“তোমার উট কোথায় ?” সরল 
পল্লীবাসী বলিল--«“আল্লার উপর ভরসা করিয়া উট ছাড়িয়া দিয়াছি |» 
তখন তিনি বলিলেন-“উহাকে বাধ এবং "আল্লার উপর “তওয়াকোল+ কর ।» 

মানুষের হস্ত হইতে আগত ছ্ঃখ বা কষ্ট সহা করা এবং 

তাহার প্রতিবিধান না করা বাস্তবিক এক প্রকার 
যনুধা হইতে আগত 'তওয়াকোল'। এই উপলক্ষে আল্লা বলিয়াছেন__ 
ছৃঃখ সহা কর! উচিত 

টি 1 | 5৯৮৮ _ইহা তওয়াকোল & ) ১? রর ং | ৫% ০৪১ 3 04:51 ৮৪১ 
'*এবং ভাহাদের প্রদত্ত অত্যাচার ভুলিক্জা যাও এবং আল্লার উপর নির্ভর 
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“তোমরা যে উৎপীড়ন করিয়াছ তাহা আমর! সহ্য করিয়াছি এবং তওয়াকোল- 

ধারী লোকের উচিত যে তাহার। তওয়াক্কোল করে|” (১৩পারা। সর! 

এব রাহীম । ২ রোকু)। 

মনুষ্য ব্যতীত অপর জন্ত, যথা সর্প বৃশ্চিক বা ব্যান্ব ভল্প,ক গ্রতৃত্তি 
হইতে উৎপন্ন ক্ষতি, সহ্য করা উচিত নহে বরং তদরূপ মনুগা বাতীত অপর 

ক্ষতি আিবার পূর্েই তাহা'র প্রতিবিধান করা কর্তব্য । হইতে উৎপন্ন ক্ষতি 
যাা হউক, শক্রর আক্রমণ হইতে আব্ম-রক্ষার্থ অনা উহা সত 
্্ুবহার করিবার সময়ে নিজের বাহবল বা অস্ত্রের প্রতি চেষ্টা কর্তৃবা 

তরস! করা উচিত নহে-তথন কেবল আল্লার প্রতি নিত্ভর করা আবশ্যক । 

তাহাতে তওয়াক্কোল' করা হয়। 

অপহরণ জম্পর্কে গৃহস্বামীর কর্তব্যাকর্তব্য ও তওয়াব্কোল 
বৈচার-_গৃহ-দ্বারে তালা-চাবী লাগাইয়া, তালার দৃঢ়তার উপর ভরসা ন! 
করিয়া কেবল আল্লার উপর ভরসা কর আবশ্যক । চোরে গৃহ হইতে 

দ্রব্যাদি লইলে “তওগাক্কোল-ধারী” লোকের পক্ষে ছুঃখিত হওয়। উচিত নহে-- 

তাহাকে আল্লার কাধ্যের প্রতি সন্থ থাকা আবশ্যক । গুহ হইতে বারি 

হইবার সময়ে ছুধারে তাল! লাগান উচিত বটে কিন্তু শ্দয়ের সহিত এই 

কথা বলা উচিত_হে “আনা । তোমার ইস্থ1 ও বিধান উলটাইবার মানসে 

আমি গৃহ-দ্বারে তাল! লাগাইতেছি না-_কেবল তোমার হুট প্রাকৃতিক নিয়মের 

অনুসরণ করিতেছি মাত্র। তুমি আমার এই ধন যদি কাহাকে তুলিয়া লইয়া 
যাইতে নিযুক্ত করিয়া থাক তবে তোমার সেই আদেশে সন্তুষ্ট আছি। 

আমি জানিনা, আমার এই দ্রব্য, কোন বাক্তির তোগের জনা তুমি সৃষ্টি 
করিয়া আমার জিম্মায় রাখিয়াছ |” গৃহস্বামী, দ্বার-বন্ধন পূর্বক বাহিরে 

যাইবার পর পুনরাম্ন গৃহে ফিবিয়া যদি দেখিতে পায় যে তাহার দ্রব্যাদি 

চুরি গিগাছে এবং তজ্জন্য যদি তাহার নে হুখ জন্মে তবে লেপ্গপস্থলে 

১৪৭ 
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তিওয়াকোর়” অক্ষত থাকিবে না। অপহৃত দ্রব্যের জন্য শোক ছুঃখ প্রকাশ 
করিলে, বুঝিবে__তাহার প্রবৃত্তি কুপরামর্শ দিতেছে । অপহত ভ্রব্যের জন্য 
হঃখ প্রকাশ না করিলে বা চোরকে গালী না দিলে, “ছবরের” ফল পাওয়া 
বায়; কিন্ত ছুঃখ প্রকাশে ইচ্ছ! জন্মিলে বা চোরকে ধরিবার অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইলে “ছবরের” ফল হইতে বঞ্চিত হইতে হুর়। সে অবস্থায় 
'তওয়াকোল' বা “ছবর' কিছুই থাকে না; যাহা কিছু লাভ, তাহা 
চোরেরই হুইয়া থাকে । 

রক্ষিত আবশ্যকীয় ধন অপন্ধত হইলেও ছুঃখিত না হওয়াই 
উচিত । প্রশ্ন-_এ স্থলে কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলিতে পারে গৃহ-হ্বামী 
ধনের অভাবগ্রন্ত থাকে বলিয়া সে বত্বের সহিত উহ] গৃহ-মধ্যে বন্ধ করিয়া 
রাখে। সে ব্যক্তি নিজের অভাব মোচনের জন্য যে দ্রবাগুলি যত্ব করিয়া 
রাখিয়াছে, চোর €সই ভ্্ব্য লইয়া গেলে অবশ্যই সে ছুঃখিত না হইয়া 
কি প্রকারে থাকিতে পারে? ইহার উত্তর শুন-_-আল্লা! মানুষের সম্বন্ধে 
যাহা! করেন তাহা তাহার মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন। কোন্ কার্য 
মানঘের মঙ্গল হয় তাহা আল্লাই ভাল জানেন-মানব কিছুই জানে না। 
ধন পাইলে ষদি লোকের মঙ্গল হয় তবে আল্লা তাহাকে ধন দিয়া থাকেন; 
আবার যে স্থানে ধন না থাকিলে মঙ্গল হয়, তথা হুইতে তিনি ধন তুপিয়া 
লন। গৃহ-স্বামীর হস্তে, ধন থাকা! যতদিন মঙ্গল ছিল, ততদিন আল্লা তাহার 
হস্তে ধন রাখিয়া থাকেন, পরে যখন তিনি দেখেন_ধন গৃহস্থের পক্ষে 

হিতকর হুইবে না, তখন তিনি চোরের হ্বারা উহ! তুলিয়া লইয়া থাকেন। 
এই বিশ্বাস হৃদয়ে বন্ধ-মূল হইলে, ধন থাকিলে বা অপহৃত হইলে, উভয় 
অবস্থায় মানবের মন প্রফুল্ল থাকে-_কখনই হঃখিত হইতে পায়ে না। 

মনে কর, এক জন পীড়িত বালকের চিকিৎসা! করিতে স্থয়ং তাহার দয়াময় 

পিতা নিযুক্ত হুইর়নাছেন; পীড়ার এক অবস্থায় মাংসাহার হিতকর হইবে 
বুঝিয়া তিনি পুত্রের আহার জন্য মাংস সংগ্রহ করিয় দেন। বালকও এই 
ভাবিয়া আনন্দিত হয় যে, “মাংসাহারে আমার শরীর সুস্থ হইবে বলিয়। 

দয়ালু পিতা মাংস দিনাছেন। উপকার না হইলে তিনি কখনই মাংস 
খাইতে দিতেন না।” রোগের অন্য অবস্থা উপস্থিত হইলে পিতা দেখিলেৰ 

ংস আহার করিলে ক্ষতি হইবে । তখন তিনি বালকের হস্ত হইতে মাংস 
কাড়িয়। লইয়া থাকেন। বালক তখন মাংস আহার করিতে ন! পাইলেও 
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টি উই 
সন্ত থাকে এবং মনে মনে বিশ্বা করে-_মাংস আমার পক্ষে কুপথ্য না 
হইলে পিতা কাড়িয়া লইতেন না।” ““আলা যাহা! করেন তাহা আমাদের: 
মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন” এই বিশ্বাস না জগ্সিলে মনে “তওয়াকোল? 
আসিতে পারে না। উক্ত প্রকার বিশ্বাস-জ্ঞান না পাইরা “তওয়ানোল” 
জন্মিরাছে মনে করা বুথ] । | 

অপহরণ সম্বন্ধে তওয়াক্সোল-ধারীর প্রতিপাল্য ছয়টা 
নিয়ম--পাঠক জানিয়। রাখ, চুরী সম্বন্ধে তওয়াকোল-ধারী” লোককে ছয়টী 
নিয়ম পালন করিতে হয়। প্রথম নিয়ম_ধন নিরাপদে রাখিবার মানসে 
গৃহ-স্থার বন্ধ করা উচিত বটে কিন্তু দৃঢ় শিকল দ্বারা বা বহ তালা 
লাগাইয়া বন্ধ করিতে বাড়াবাড়ী করা উচিত নহে, প্রতিবেশীদিগকে ধনের 
পাহারা দিতে অনুরোধ করাও কর্তব্য নহে; বরং সহজ ভাবে গৃহ-ছথার 
বন্ধ করা আবশ্যক । মহাস্বা মালেক দীনার নিজের গৃহ-দ্বার দড়ী দিয়! 
বান্ধিয়া রাখিতেন এবং বলিতেন “কুকুর প্রবেশের তয় ন। থাকিলে তদরূপ 
শক্ত করিয়া বন্ধন করিতাম না।” দ্বিতীয় নিয়ম_যে রূপ ধন গৃহে থাকিলে 
ধন-লোভে চোর নিশ্চয়ই গৃহে প্রবেশ করিবে বুঝা যায়, তদ্রূপ ধন গৃহে 
রাখা উচিত নহে। সেরূপ লোভনীয় দ্রব্য গৃহে রাখিলে, চোঁরকে চুরী 
করিতে ডাকিয়া আন। হয়। আমীর মোগীরা, এক দিন মহাত্মা মালেক 
দীনারের লমীপে কিছু জাকাতের ধন প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা কিছুক্ষণ 
চিন্তার পর সমস্ত ধন আমীরের নিকট ফিরাইয়া দেন এবং বলির! পাঠান 
যে “তোমার ধন, তুমি গ্রহণ কর, চোরে উহ! লইবে বলিয়া শয়তান 
আমার মনে সন্দেহ জন্মাইতেছে ; আমি ইচ্ছ! করি না--আমার মন সন্দেনথ 
দোলায় বিচলিত হর, এবং আরও ইচ্ছ। করি না কেহ চুরী করিয়া পাপে; 
ডুবে।” এই সংবাদ মহাজ্স। আবু. ছোলায়মান দারানী মহোদয় শুনিয়া 
বলিয়াছিলেন “ইহা ছুফীদিগের চিত্ত-দৌর্বল্য মাত্র, মালেক নীনার তো! 
সংসার হুইতে সম্পূর্ণ বিরাগী রহিক্নাছেন। ধন চোরে লউক বা না লউক 
তাহাতে তাহার কি ক্ষতি? ধনের প্রভাব তাহার মনের ভ্রিসীমায় ধাইতে 
পারে না। তবে তীহার উক্ত প্রকার সতর্কতা, তাহার “তওয়াকোলের, 
পূর্ণতার চিত্র” স্ৃতীয় নিয়ম গৃহ্-্বার বন্ধ করিয়। বাহিরে বাইবার সময়ে 
এইন্ধপ 'নীয়ং, করিবে--“আমার ভ্রব্য চোরে লইলে যেন জগতের মঙ্গল 
হম; হয়তো চোর দারুণ অভাবে পড়ির। কষ্ট পাইতেছে, অপর দিকে 
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আমার দ্রবাগুলি গৃহে আবহ্ধ থাকাতে লোকের অভাব মোচনে ব্যয়িত 

হইতে পারিতেছে না; তাহাতে আমার কৃপণতা প্রকাশ পাইতেছে। চোর 
বেচারা! আমার ভ্রব্যগুলি লইয়া গেলে তিন প্রকার মঙ্গল হুইবে- চোরের 

'অভ্কাব ঘৃচিয়া যাওয়াতে সে আরাম পাইবে আমার কৃপণতা! বিদুরিত হওয়াতে 
আমার হৃদয় পবিত্র হইবে এবং অপর মুছলমান ভ্রাতার ধন রক্ষা পাইবে। 

কেননা চোর বেচারা অভাবের তাড়নায় চুরী করিবেই করিবে । আমার 

ঘ্বরে চুরী করিতে সুযোগ না পাইলে সে অপর সাধু মুছলমানের গৃহে গিয়। 
তাহার ধন ছানি করিবে, চোর আমার দ্রব্য লইলে অন্যের দ্রব্য লইতে 
অবশ্যই ক্ষান্ত হইবে। এইকপ “নীয়ং” করিলে চোর যে নিশ্চয়ই চুরী করিবে 
তাহা বুঝ! যায় না, এবং তক্রপ নীয়তে আল্লার অভিপ্রায়ও উলটে না। 

চুরী না হওয়া যদি তাহার অভিপ্রায় হয়, তবে কেহ চুরী করিবে না; 
আর যদি চুরী করানই তাহার অতিগ্রার় থাকে তবে অবশ্যই চুরী হইবে। 
উদ্ভয় অবস্থায় গৃহস্বামী ছদ্কার পূর্ণ পুণ্য পাইবে, (টাঃ *০* ) অর্থাৎ এক 

পয়সার পরিবর্তে সাত শত পয়সার পুণ্য পাইয়া থাকে । কেবল “নীয়তের' 

কল্যাণে তদ্রূপ ফল প্রাপ্তি ঘটে-চুরী না ঘটিলেও কিছু আঁসিত না। 

কেনন! গৃহ-ন্বামী, অভাবগ্রস্ত চোরের অভাব-কই লাঘব করিবার এবং অপর 

মুছলমান ভ্রাতার ধন রক্ষার “নীয়ৎ করিরাছিল। আল্লার ইচ্ছায় চুরী ঘটিতে 
না পারিলেও & ছুই নীয়তের ( সাধু সঙ্কর্ের ) ফল, ছদ্কার পুণ্য শ্বরূপ 
গৃহ-দ্বামীর ভাগ্যে মিলিত। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে--"স্ত্রীসম্তোগ কালে, 

সন্তান হউক বা না বীধ্যন্তত্তন না করিরা সাধু-সম্তান উৎপত্তির উদ্দেশ্যে শুক্র- 

হউক, সাধু উদ্দেশ্যে পাত করিলে, সন্তানোৎপত্তি হউক বা না হউক তাহার 

নন ভাগ্যে এমন এক ম্ুসন্তানের পুণ্য লিপীবদ্ধ হয় যে, সে 

সস্তান আজীবন আল্লার পথে ধশ্মযুদ্ধ করিয়া শেষে কাফেরের হস্তে "শহীদ হয়।” 

এইরূপ হইবার কারণ এই যে-_কন্তব্য কার্ধয করার ভার মেই লোকের 

উপর ছিল তাহাতে৷ সে সম্পূর্ণভাবে সম্পাদন করিয়াছে, সন্তান জন্মান এবং 

তাহাকে জীবিত রাখা সে লোকের ক্ষমতার অন্তর্গত নহে; যদ্দি উহ] 

তাহার ক্ষমতার অন্তর্গত থাকিত তবে তাহার পাপ পুণ্য ভাহার স্কন্ধেই 
.. চীকা__৪৩৫। দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচনার্থ দান করিবার 'নিয়ৎ করিয়া দান করিলে 
ছদকার পুণ্য পাওয়া যায় কিন্তু কোন কারণে তদ্রূপ দানে অক্ষম হইলেও নীয়তের ফলে 

সেই পুণ্য পাওয়। যায়। পরিত্রাণ পুস্তকের পঞ্চম পরিচ্ছেছের ২৫২ পৃষ্ঠায় প্রথম ১১ লাইনে 

এছায়েল বংশীয় দরিজের বিষরণ দেখ। 
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পড়িত। চতুর্থ নিরম-ধন চুরী গেলে হুঃখিত হুয়া উচিত নহে; এবং 
ইহা বিশ্বাস করা উচিত--চুরী হইয়! গেলে তন্মধা হইতে মঙ্গল উৎপস্ন . 

হইবে। ধন চুরী গেলে যদি বল! হয়--'উহা আল্লার জন্য দিলাম” তবে 
আর অপহৃত ভ্রবোর অনুসন্ধান করা উচিত নহে; এমন কি চোর সে দ্রবা 

ফিরিয়া দিতে আসিলেও গ্রহণ করা কর্তব্য নন্ধে, গ্রহণ করিলে কোন 

ক্ষতি নাই বটে, কেননা উহা তাহারই দ্রব্য; সুধু মনের সঙ্কল্লে উহা! তাহার 
অধিকার হইতে বহির্ভ.ত হইতে পারে ন।, তথাপি “তওয়াককোল' সম্বন্ধে উহা 

তাল কথা নহে। ১। মহাত্সা এবনে ওমবেব একটা উই হারাইয়া যায় 

তিনি উহা৷ খুজিতে খুজিতে হয়রান হইয়! পড়েন। পরিশেষে বলিয়াছিলেন __ 

«আর কত খুজিব--উহা আল্লার পথে ছান্ডিয়া দিলাম” অতঃপর তিনি 
নমাজ পড়িতে মছজেদে গমন করেন । নমাজ সমাধির পর শুনিতে পাইলেন 

তাহার উষ্ অমুক স্থানে আছে। তিনি তখন পুনরায় উষ্টের অনুসন্ধানে 
যাবার বাসনায় জুতাব মধ্যে এক পদ স্থাপন করিয়াছিলেন এমন সময়ে 

মনে হইল উষ্টটী আল্লার পথে উৎসর্গ করা হুইয়াছে। এ কথা মনে হুইবা 

মাত্র তিনি “এছ তেগফার' (ক্রটীর জন্য আল্লার স্থানে ক্ষমা চাহিতেছি) 
বলিয়া জুতা গরিতাগ করতঃ পুনরায় মছজেদে গিয়া বসিলেন, এবং বলিতে 

লাঁগিলেন--“আল্লার নামে যাহা উৎসর্গ করিয়াছি, এখন তাহার নিকটেও 

যাইব না1” ২1 একজন সাধু স্বপ্রে কোন যুছলমানকে বেহেশত মধ্যে 

দুঃখিত দেখিয়া! তাহার কারণ জিজ্ঞাস। কবিয়াছিলেন, মুছলমান বলিয়াছিলেন-_ 

«আমার সে দুঃখ এমন কঠিন ঘষে “কেয়ামত? পর্য্যন্ত থাকিবে । আমি উচ্চ- 
বহেশতে বহুসংখ্যক উৎকষ্ট স্থান দেখিয়াছি । তদ্রূপ স্থান সমস্ত বেতেশ তে 

আর নাই। আমি সেই উন্নত স্থানের অভিলাষী হইয়া তদভিমুখে ধাবিত 

হইয়ািলাম। এমন সময়ে শব্ধ হইল এ বাক্তিকে এথা হইতে দূর করিয়া 

দাও; উচ্চ বেহেশতের উন্নত স্থান উহার জনা নহে। যাহারা “মাল্লার 

পন্থা! জারী” রাখিরাছেন তাহাদের জন্য এ উৎরষ্ট স্থান। আমি জিজ্ঞাসা 
করিলাম-_“আল্লার পন্থা! জারী রাখার অর্থ কি?” উত্ধর আসিল--'তুমি 

একদিন বলিয়াছিলে অমুক দ্রব্য আল্লার জনা দিলাম কিন্তু তাহা পালন কর 

নাই। তুমি যদি নিজের বাক্য পূর্ণ করিতে, তবে তোমাকে তঁ উন্নত 

বেছেশৎ দেওয়! বাইত।” ৩। এক ব্যক্তি কাবা শরীফের ঘ্েরার মধ্যে 

নিদ্বা গিয়াছিল। চেতন পাইয়! দেখে তাহার টাকার থলিটী চুরী গিয়াছে । 
১৩ 
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তথার এক জন সাধু পুরুষ ছিলেন। টাকার অধিকারী তাহার গ্রাতি চুরীর 
দোষারোপ করিল! সাধু পুরুষ থলীর মালেককে নিজের গৃহে লইয়! গিয়া 
জিজাসা! করিলেন তোমার থলীতে কত টাকা ছিল? সে ব্যক্তি যতটাকার 

কথ! বলিল-_সাধু ব্যক্তি তত টাক! তাহাকে দিলেন। সে ব্যক্তি টাকাগ্লি 
লইয়া! বাছির হইব! মাত্র, শুনিতে পাইলেন তাহার কোন বন্ধু তামাশা দেখিবার 
ফানসে খলীটী তৃলিয়া লইয়াছিল। ইহা শুনিয়া সে বাক্তি সাধুর নিকট 
ফিরিয়া গেল এবং টাকাগুলি ফেরৎ লইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অন্থরোধ করিল 

কিন্ত সাধু তাহা গ্রহণ করিলেন না। সাধু বলিলেন_“আমি এ টাকাগুলি 

আল্লার পথে দিয়াছি--পুনরার লইতে পারিব না।” নিতান্ত পীড়াপীড়িতে 

পড়িয়া বলিরাছিলেম--“আচ্ছা” এ টাকাগুলি দরিদ্র লোকদিগকে দেওয়। 

যাইতে পারে ।” তাদম্থুসারে দরিদ্রদিগকে দেওয়া হইয়াছিল । পঞ্চম 

নিয়ম_-চোরকে অভিসম্পাত করা উচিত নহে । তাহাতে “তওয়াক্কোল* ও 

“পরহেজগারী” উভয়ই নষ্টহুয়। কেননা যে ব্যক্তি গত কার্য লইয়। অনুশোচনা 

করে সে 'পরছেজগার” নহে । (টীঃ £*৯) ১। মহাত্ব! রবী” এব নে খঙ্থীম 

এর একটা বহুমূল্য অশ্ব চুরী গিয়াছিল। চোর যখন ঘোড়াটী লইয়া 
বাইতেছিল তখন তিনি উহা৷ দেখিতে পাইগ়াছিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিয়া- 

ছিল--তবে কেন আপনি চোরকে ঘোড়। লইয়া! যাইতে দিয়াছিলেন ? 

তিনি বলিয়াছিলেন_“তখন আমি যে কার্যে রত ছিলাম তাহা ঘোড়া অপেক্ষা 

মূল্যবান” অর্থাৎ তখন তিনি নমাজে নিবিষ্ট ছিলেন। পার্ববন্তাী লোকেরা 

তখন চোয়কে লক্ষ্য করিয়া! অভিসম্পাত করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা 

তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন--“অভিসম্পাত করিও না-আঙি 

ঘোড়াঁটী "ছদ্কা” দিয়! উহার জন্য হালাল করিয়। দিয়াছি । ২। এক জ্ঞানী 

লোকের শ্রতি কেহ অভ্যাচাক্ করিয়াছিল । কতকগুলি লোক তীহাকে 

অত্যাচারী প্রতি অভিসম্পাত দিতে অস্ভুরোধ করে। জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়া- 
ছিলেন--'অত্যাচারী তাহার স্বীয় আত্মার উপর অত্যাচার করিয়াছে- আমার 

উপর কয়ে নাই। তাছার নিজের ছন্দ তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবে; 

আমি আর তাহার উপর অতিরিক্ত শীল্তি চাপাইতে পারি না।, হদীছ 
শরীফে উক্ত হইয়াছে-_মানষের উপর কেহ অত্যাচান্ করিলে লোকে 

টাকা__৪৩৯। গত কার্যের জন্য হা হতাশ করা নিষ্বোধের কার্ধা ; কিন্তু গত ক্রটীয 
বা অক্ষুতাপ করা উত্তম কাধ্য। উহা! 'তগুবার এক উৎকৃষ্ট অংশ। 

১৫২ অভ্যানারীয 
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অত্যাচারীর প্রতি অভিসম্পাত ও গালী দে়। তাহাতে কখন কখন প্রতিশোধ 
লওয়া হয়। আবার কখনও এমনও হুয় যে অতিরিক্ত অভিসম্পাত ও গালী 
দিয়া তাহারই নিজের উপর উল্টা অত্যাচারের ভার টানিয়া আমে+ 

ষষ্ঠ নিয়ম--চোরের অবস্থা স্মরণে তাহার প্রতি দয়াপ্রচিত্ত হওয়া উচিত 
কেননা চোর যে গছিত কাধ্য করিয়াছে তাহার জন্য সে পরকালে কঠিন 
শান্তির যোগ্য হইয়াছে ;$ ধনন্বামী নিজে কাহারও প্রতি অত্যাচার করে নাই, 

বলিয়া! পাঁপ ভাখীও হয় নাই--বরং অন্য কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া তাহার 
পুণ্য পাইবার অধিকারী হইয়াছে তজ্জন্য আলাকে ধন্যবাদ দেওয়া! কর্ষব্য। 

চুরী যাওয়াতে তুচ্ছ সাংসারিক ধনেরই সামান্য ক্ষতি হইয়াছে কিন্ত চিরস্থায়ী 
মহামূল্ পণ্যের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, বরং চোরের উপার্জিত পুণ্য পাইবার্ 

অধিকারী হইয়াছে । যে চোর, চুরীর ন্যায় পাপ কার্ধাকে সহজ বিবেচনা 
করে সে বাক্তি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত । তদ্রূপ লোকের দুরবস্থা স্মরণে, যাহার 

মনে দয়ার সঞ্চার ন! হয়, তাহার মনে মানব-জাতির প্রতি ভালবাস! 

নাই । মহাত্মা ফীল এর পুত্র মহাত্মা আলীর ধন একবার চোরে চুরী 
করিয়াছিল, পুত্রকে রোদন করিতে দেখিয়া পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন-_-'তুমি 

কি ধনক্ষয়ের জন্য রোদন করিতেছ ? পুত্র উত্তর দিলেন-'না, আমি 
ধনের শোকে রোদন করিতেছি না,_আমি সেই বেচারা চোরের দৃরদৃষ্টের 
কথা ম্মরণ করিয়। রোদন করিতেছি । সে এমন কুকর্ম করিয়াছে হে 

পরকালে বিচারের দিনে তাহার কোন ওজর আপত্তি করিবার পথ 

থাকিবে না।, 

তওয়াকোল ব্যবহারে আনিবার চতুর্থ প্রপণালী-_পীড়াদি 
দূরীকরণ কার্য সংক্ষ্ট। মানব জীবনে যে সকল বিপদ উপস্থিত হয় এবং 

যাহা দূর করিতে মানবকে চেষ্টা করিতে হয়, তন্মধ্যে রোগ এক প্রকার 

প্রধান বিপদ্দ। যেবস্ত ব্যবহার করিলে রোগ দুর হয় তাহাকে ওষধ কছে। 

ওষধের ভিন শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণী নিশ্চিত ওবধ অর্থাৎ 

যাহা ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ দুর হয়, যেমন 
নিশ্চিত ওষধ, বাবহার 

ক্ষধা রোগে অল্প; পিপাসায় শীতল জল । অন্য বিপদেও না করিলে তওয়াকোল 

তদ্রূপ নিশ্চিত ওধধ আছে, যথা অগ্নি লাগিলে তাহার থাকে না 

উপর জল ঢালিয়া দিলে অগ্নি নির্বাপিত হয়। এই প্রকার নিশ্চিত খ্ধ 

ব্যবহারে, হস্ত সন্ক,চিত করা হারাম সুতরাং তদ্রূপ ওষধ ব্যবহার না করিলে 
৬ ১৫৩ 
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/তওয়ান্কোল' থাকে না। দ্বিভীয় ভ্রেণী--অনিশ্চিত ওঁষধ অর্থাৎ সে 
ূ গঁধধে উপকার হইবে এ কথা ঝুক্তিতে বুঝা যাঁয় না-- 

পা কল্পনাও করা যাঁয় ন।. যেমন মন্ত্র, দাগ, “ফাল । তরদ্রূপ 

গধধ ত্যাগ করাই তওয়াককোল” ৷ হদীছ শরীফে উক্ত 

হইয়াছে এরূপ পদার্থ ব্যবহার করিলে আল্লার উপর ভরসা থাকে না” 

&্ঁ প্রকার পদার্থের উপরই ভরসা জদ্মে। উহাদের মধ্যে দাগ” সর্বাপেক্ষা 

জঘন্য, তাহার পরে মন্ত্র ও শেষে “ফাল'। ফালকে শকুনী 

বা কাক চরিত্র কহে। তৃভীয় শ্রেণী_সর্ববজজন পরিচিত ওবগ। 

ইহা! এক পক্ষে, প্রথম শ্রেণীর ন্যায় রব বা নিশ্চিত নহে-_ 

১৭ ট আবার অন্য পক্ষে ্বিতীয়ের ন্যায় অযৌক্তিক এবং অনি- 

তওয়াকোল নট হয় না শ্চিতও নহে) তবে আলা প্রত্যেক পদাথে বিশেষ 

বিশেষ গুণ দরিগজাছেন, তাহাতে পৃথক পৃথক ফল পাওয়া যায়। 

রব্য-গুণ, আল্লীরই প্রদত্ত; উহীর দ্বারা বিশেষ বিশেষ রোগ দূর হইবার 

প্রবল সম্ভাবনা! আছে, যথ। রক্ষাধিকযে রক্ত-বহিষ্করণ ; কোষ্টবন্ধ হইলে 

“লৌনাপাতা” প্রভৃতি ভেদের ওঁষধ সেবন, শীত লাগিলে উষ্ণ দ্রব্যের ব্যবহার 

করন, আবার উষ্ণ বোধ হইলে শীতল দ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদি । এনপ পদার্থ 

ত্যাগ কর! “হারাম” নহে; আবার ব্যবহার করিলেও “তওয়াক্কোলের” ক্ষতি 

হয়না । কখন কখন তদ্রূপ পদার্থের ব্যবহার করা, «না৷ করা” অপেক্ষা 

উত্তম। পরিত্যাগ করিলেও “তওয়াক্কোল* নষ্ট হয় না। ইহার কারণ এই 

যে মহাপুরুষ হজরত রজ্জুল শে '্ প্রকার ওষধ, অপরকে ব্যবহার করিতে 

আদেশ করিয়াছেন এবং নিজেও স্বয়ং ব্যবহার করিয়াছেন । 

ওবধ ব্যবহ্ণারের অনুকূলে হুদীছ্ছ বচন--ওষধ ব্যবহার সম্বন্ধে 

মহাপুরুষ হভরৎ রজ্ুল প্র এর উপদেশ লিখিত হইতেছে--তিনি বলিয়া, 

ছেন-_"হে আল্লার বান্দা তোমরা! ওঁষধ ব্যবহার কর।” তিনি অনাপ্ত 

বলিয়াছেন-““মৃত্যু ভিন্ন অন্য সমস্ত রোগের ওষধ আছে? তবে মানব 

কখন কখন সে ওঁধধ জানে, আবার কখন কখন জানে না।” এক সময়ে 

মহাপুরুষ হজরৎ বত্ছুল (চি কে লোকে জিজালা করিরাছিল_-“ছে 
বুলু, উবধ ও মস্ত্রকি আল্লার বিধান উল্টাইস্া দিতে পাঁরে ?” তিনি বলিয়া- 
ছিলেন-_-“*উহা'ও যে "আল্লার বিধান” তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন_-“আমি 

ফেরেশ তাগণের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময়ে তাঁহাদের প্রত্যেক দল আমাকে 
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&. 
আল্লার এতি ভরসা] , । সি 

অনুরোধ করিতেন--“হে রমথলুল্লা, আপনার শিষ্য মঞ্ডলীকে শিঙ্গা লাগাইয়া 
রক্ত বাহির করিয়৷ ফ্লেলিতে উপদেশ করিবেন। তিনি 

বলিয়াছেন চান্দ্র মাসের ১৭ই, ১৯শে ও ২১শে তারিখ 

শিা লাগাইয়া রক্ত নিঃসারণ করিবে। তাহ! না করিলে 
রক্কের প্রাবলো বিনাশ পাঁইতে হুইবে অর্থাৎ রক্তািক্য হইতে অন্য নানা 
মারাত্মক রোগ জন্মিবে; তিনি ইহাও বলিয়াছেন-_-“আল্লার আদেশে রক, 
বিনাশের কারণ হুয়। শরীর হইতে রক্ত নিঃসারণ করা, পরিধান বন্থ হইতে 
সাপ ঝাড়িয়া ফেলা এবং গৃহ-সংলপ্ন অগ্মি নির্বাণ করা সমান-_-এঁ তিন্ন 
কার্ধ্য হইতে ক্ষান্ত হইলে বিনাশ পাইতে হয় সুতরাং “তওয়াক্কোল” থাকে 
ন1 ৮ তিনি আরও বলিয়াছেন_-"মাসের ১৭ই তারিখ মঙ্গলরারে নিঙ্কা 

লাগাইয়া! রক্ত বাহির করিলে সম্বংসর পর্যন্ত শরীরে রোগ থাকে না।১, 
তিনি মহাত্স। ছাঁমাদ এবনে মাআজকে “ফছদ” খুলিয়। (রগ চিরিয়!) রক 

বাহির করিয়া দিতে আদেশ দিয়াছিলেন। মহাম্ম! হক্পরৎ আঙ্লীর চক্ষে বেদনা 
হইয়াছিল। হজরৎ তাহাকে খোর্মা! বা খোর্মার ন্যায় শক্ত দ্রব্য আহার 
করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং চকন্দর শাকের সহিত যবের আঁট! পাঁক 

করিয়া আহার করিতে বলিয়াছিলেন। মহাত্স।! ছহব এর চগ্ষতে বেদন্! 

হইয়)ছিল সেই অবস্থায় তাহাকে খোর্মা খাইতে দেখিয়া মহাপুরুষ হজরৎ 
রসুল 7 বলিয়াছিলেন--''তোমার চক্ষুতে বেদন! হইয়াছে অথচ খোরুমা 

খাঁইতেছ ?” মহাম্সা ছহব বলিয়াছিলেন---“যে চক্ষে বেদন! হইয়াছে তাহার 

বিপরীত দিকের মাড়ী দ্বার খোর্ম! চিবাইয়৷ খাইতেছি।৮” এই উত্তর 
শুনিয়া হজরত হাসির ফেলিনাছিলেন। 

অহাপুকুষ হুজরও রন্দল £% এর ওষধ ব্াবছার-_অতঃপর 

মহাপুরুষ হজরৎ রত্দল ৪ এর গুঁধধ ব্যবহারের কথা শুন--তিনি প্রতি 

রজনীতে চক্ষে ছোন্ম! লাগাঁইতেন ; এবং প্রতি বংসর ওঁবধ সেবন করিতেন, 

“ওহী নাঁজেল” হইবার সময় তাহার শরীরের উপর অত্যন্ত কষ্ট আবিভূ্ত 

হইত ও সময়ে সমন্নে মন্তকে বেদনা হইত। তদবস্থার মস্তকের বেদনা 
স্থানে মেহেদী লাগাইয়া লইতেন। শরীরের উপর কোন স্থানে ক্ষত হইলে 
তথাঁয়ও মেহেদী প্রয়োগ করিতেন। কখন কথন ক্ষত-ম্থানের উপর মৃত্তিকা 

চুর্ণও প্রক্ষেপ করিতেন। রোগের সময়ে তিনি যে সকল ওঁধধ নিজে ব্যবহার 
করিমাছেন এবং অপরকে ব্যবস্থা করিতে আ“দশ দিয়াছেন ভৎসমুদক্ধ সংগ্রহ 

১৫৫ 

রক্তমোক্গপণে 
অন্ধমতি আছে 



'কোৌঞ্চাগায পশম ১৭০০ 1 অষ্টম পাচ্ছো? 
: পা উই 

করতঃ জ্ঞানী লোকের! “তেব্যোন্নবী” নামক এক গ্রন্থ লিপীবন্ধ করিয়াছেন। 

ওঁবধ ব্যবহারের জনুকূলে মহাঞ্জন উদ্ধি--১। মহাত! হজরং 
মুছা! নবী একবার পীড়িত হুইয়াছিলেন। এছরাইল বংশীয় অভিজ্ঞ লোকেরা 

বলিয়াছিল--'অমুক দ্রব্য এই রোগের তঁধধ--আপনি তাহ! ব্যবহার করুন ।* 

তিনি বলিয়াছিলেন--“আমি খুঁধধ সেবন করিব না_-শ্বয়ং আল্লাই আমাকে 

আরাম করিবেন।” তীহার রোগ ক্রমশঃ বুদ্ধ পাইতে লাগিল। সকলে 

পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল-সেই ওঁধধ শ্থবিখ্যাত ও অব্যর্থ আপনি ব্যব- 

হার করুন।” তিনি কিছুতেই ওষধ সেবনে সন্ত হইলেন না, পীড়া ও দূর 
হইল না। ইতি মধ্যে "ওহী নাজেল” হুইল--“হে মুছা! আমি নিজের 
গৌরবের শপথ করিয়া বলিতেছি-__তুমি যতদিন উঁষধ সেবন না করিবে, 

আমি ততদিন কিছুতেই তোমাকে আরাম করিব না|” অতঃপর তিনি 

€ষধ সেবন করি! স্থাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হুইম়াছিলেন। এই ব্যাপার উপলক্ষে 

নধী মহোদয়ের মনে বিষম খটকা পড়িয়াছিল। ইতিমধ্যে প্রত্যাদেশ হইল-- 
“হে মুছা, তুমি কি তোমার “তওয়াকোল' দ্বারা আমার 'হেকৃমৎ উল. 

টাইয়া দিতে চাও-_আমা ভিন্ন আর কে গুষধের মধ্যে হিতকর গুণ স্থাপন 

করিয়াছে?” ২। এক পয়গম্বর শারীরিক দুর্বলতার জন্য আল্লার নিকট 

অভিযোগ করিয়াছিল। প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল--“মাংস আহার ও ছুগ্ধ 
পান কর।” ৩। অন্য এক পয়গন্বরের প্রতি, ছূর্বলতার সময়ে ডিম্ব আহারের 

আদেশ হইয়াছিল। ৪। কোন এক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রন্দর স্মৃশ্রী সন্তান 

জন্মিত না। তৎকালীন পয়গম্ধরের সমীপে সেই অভিযোগ উত্বাপিত হইলে 

আল্লার দরবার হইতে এই প্রত্যাদেশ আপিয়াছিল--*'সেই সম্প্রদায়ের লোক- 

দিগকে বলিয়া দাও তাহারা যেন তাহাদের গর্ভবতী 
ভাঙে পারি রমণীদিগকে গর্ভকালে উত্তম উপাদেয় আহার দাঁন করে, 

বিশেষতঃ গর্ডের তৃতীয় ও চতুর্থ মাসে পুষ্টিকর উপাদেয় 

টাটকা খাদা অবশ্যই যেন থাওয়ায়।” এ সময়ে গর্ভস্থ সম্তানের আকার 

গঠিত হয়। সন্তান জন্মিলেও সন্তানের মাতাকে উপাদেয় দ্রব্য আহার 
করিতে দিতে হু । এই সকল কথায় বুঝা যাঁয়, উৎকৃষ্ট পান ও আহার 
যেমন পরিতৃপ্থি দান করে তদ্রূপ উহা! ধষধ ম্বরূপ হইয়া শরীরের বল 

সৌন্দধ্য ও স্বাস্থা প্রদান করে। এই সমস্তই সেই বিশ্বকারণ মহাপ্রহুর 

সৃষ্ট হিতকর কৌশল। ৫। হদীছ শরীফে উক্ত হুইয়াছে--মহাজ্সা হজরং 
১৪৫৩ 



আল্লার গ্রাতি ভরসা ] ১৭*১ ওাস্তিজাষ্প পুচ ব্চ 
বটি ই 

মুছা! নবী আল্লার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন--“হে আল্লা ! সি 
কারণে এবং আরগ্যই বা কি কারণে ঘটে? উত্তর আসিয়াছিল-- 

আমার আদেশে ঘটে।” পশ্চাৎ তিনি পুনরার জিজ্ঞাসা করিলেন--" রা 

তবে কোন্ কাধ্যের জন্য হইয়াছে?” উত্তর আসিল--“কতকগুলি লোক 

চিকিৎসা কাধ্যে, ওষধের উপলক্ষে, ভীবিকা পাইবে এবং আমার বান্দাদিগকে 

প্রফুল্ল রাখিবে এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে ।৮ 

ঘাহ! হউক, ওষধ উপলক্ষে জানী লোকেরা যে তওয়ান্কোল করেন 

বাস্তবিক তাহা জ্ঞান-মুলক ও “মনের ভাবমূলক+ ব্যাপার । মাছুষের উচিত, 
ধিনি ওধধ স্যষ্টি করিয়াছেন তাহার প্রতি যেন ভরসা করে__উষধের উপর 

যেন কিছুমাত্র ভরসা না করে । কেননা বু লোক ওঁধধ সেবন করিয়াও 

মার পড়িতেছে। 

কি কারণে 'দাগ' লওয়া অনুচিত 1_পাঠক! জানিয়! রাঁখ-- 
রোগ দূর করিবার জন্য “দাগ” লওয়! বহু লোকের অত্যাস আছে। কিন্তু পাগ' 

ব্যবহার করিলে 'তওয়াকোলের' শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়; বরং “দাগ, 

লইতে মানবকে মহাপুরুষ হজরৎ রম্ল [রি দূঢ ভাবে নিষেধ করিয়া- 
ছেন, কিন্তু মন্ত্র ব্যবহারের জন্য তত কঠিন নিষেধ করেন নাই। ইহার 
কারণ এই যে, অগ্নি দ্বারা পোড়াইয়! দাগ দিলে, ক্ষত ভীষণ আকার ধারণ 
করিতে পারে; তাহার পর অগ্নির সম্তাপ শরীরের সর্ধস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া 

পড়ে, তাহাতে -শ্বাস্থ্যবিধাঁনের” মধ্যে মহা পরিবর্তন ঘটিতে পারে । “রগ, 

চিরিয়৷ “ফছদৃ* খোলার ন্যায় বা শিল। লাগাইয়৷ রক্ত বাহির করার ন্যায় 

বাগ” সহজ কার্য নহে। আর দগের উপকার “ফছদ্” খোলার বা শিঙ্গ! 

লাগাঁনের উপকারের ন্যায় শীত্র বোধ-গম্যও হয় না। তাহার উপর দাগের, 

পরিবর্তে অন্য গধধ ব্যবহার করিলেও রোগ দূর হইতে পারে। মহাত্মা 

ওমর এবনে হছীন পীড়িত হইয়াছিলেন। লোকে তাহাকে প্দাগ লইতে 

বহু অনুরোধ করে। প্রথমে তাহাদের অনুরোধ কর্ণপাত করেন না। পরি- 

শেষে সকল লোকের অনুরোধ উপরোধ সহ্য করিতে না পারিয়! তিনি 

দাগ” গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়াছেন--“ণদাগ” লইবার অগ্রে আমি এক 

আলোক দেখিতে পাইতাম; তরৃব্যতীত আকাশ-বাণীও শুনিতে পাইতাম) 

ফেরেশতাগণ আমাকে “ছালামে! আঙ্লায়কোমি” বলিয়া অন্িন্দন করিতেন। 

“দাগ” লইবার দিন হইতে "সে সমস্ত ব্যাপার বন্ধ হুইয় যায়। 
"১৫৭ 



০স্া সাকা হপেন্াছনঞ্পি ৯৭৯২ [জম পরিজের 

উহ! বুবিতে পাঁরিক্া আদি বহু জন্ুতাপ ও রোদনের সহিত “তওবা” 

এবং মাঁঞ্জনা ভিক্ষা করি?” এই কথা তিনি মোতাররফ এবনে 

গসাবহুল্লার সমীপে গ্রকাঁশ করিয়া বলিয়াছিলেন এবং ইহাঁও বলিয়াছিলেন 
বহু দিন অন্থতাপ রোদবের পর করুণাময় তাঁহাকে পূর্বব-অবস্থা পুনঃ 

প্রনান কলেন। 

অবন্থ1! বিশেষে ওবদ ত্যাগ কর! চলে এবং তাহা! ছোক্স- 
বিরুদ্ধ নছে-"পাঠক ! জানিয়া রাথ_-কোনও কোন 9 অবস্থায় ওষধ ব্যবহারে 
ক্ষান্ত হইলেও মহাপুরুষ হজরং রন্দুল এর সৌন্নতের বিপরীত কার্ধ্য 
করা হয় না। পূর্বকালের বহু জ্ঞানী লোক ওঁধধ সেবনে বিরত ছিলেন । 
এই কথা শুনিয়া কোন ব্যক্তি প্রতিবাদ করিরা বলিতে পারেন_-উষধ 

ব্যবহারে ক্ষান্ত হইলে যদি পূর্ণ-ত ওয়াকোল” হইত তবে স্বয়ং মহাপুরুষ হজরত 
রদ্ল (র্ঠে ও ব্যবর্গর করিতেন না। পাঠক ! এই প্রতিবাদ খণ্ডন 
ক্লরিতে হইলে প্রথমে বলিতে হইবে--এমন কতকগুলি “অবস্থাঁ আছে; 

তাহা উপস্থিত হইলে “তওয়ান্কোলধারী” লোকের ওষধের প্রতি গুদাসীন্য জন্মে । 
ওষধের প্রতি ওঁদাসীন্য ছয় কারণে জন্মে । গ্রথম--আসন্ন- 
মৃত্যু-দর্শন । যে সকল ষাধু-পুরুষ প্রত্যক্ষ-দর্শনে জানিতে পারিয়াছেন-_তীহা- 
দের মৃত্যু অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহারা আর 
ওঁষধ ব্যবহারে ইচ্ছা! করেন না। এই কারণে মহাত্মা আবুবকর ছিদ্দীক 

কান্তিম পীড়াঁম আক্রান্ত হইলে, উপস্থিত লোকের! চিকিৎসক ঙাকিবার অনুমতি 
চাহিয়াছিলেন ; ছিদ্দীক মহোদয় বলিয়াছিলেন-__-“চিকিৎসক আমাকে দেখিয়া 

বলিয়াছেন-_-তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া থাকেন।” দ্বিস্তীয়_ 

পরকাঁল-চিন্তায় নিমগ্ন । পীড়িত ব্যক্তি যখন পরকালের চিন্তায় তন্ময় হইয়! 

গড়েদ-কি কারণে পরকালে সম্মান বা অপমান হাঁস বৃদ্ধি হয়, সেই চিন্তায় 

ও পর্ধ্যবেক্ষণে বিভোর হুইয়া যান, তখন শারীরিক ওষধের খেয়ালটী পর্য্যস্ত 

মনে আসে না। মহাত্ব! আবু দরদার পীড়া হইয়াছিল; সেই সময়ে 

(তিনি আধ্যাত্মিক রোগ অর্থাৎ পাপের সম্বন্ধে চিন্তায় বিভোর ছিলেন এবং 

গাপ করিলে আত্মার অর্দস্থল ঘেরূপ দগ্ধ হয় তাহা স্মরণ পূর্বক যন্ত্রণায় 

রোদন কফরিতেছিলেন। পার্খবন্তী লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল --“আপনি 

রোদন করিতেছেন কেন? তিনি বলিরাছেলেন-_-“পাঁপের জনা |” তাহারা 

পুনরায় বলিল--“চিকিৎসককে কি ডাক! হইবে 1” ভিনি রলিলেন__“সেই 
১৫৮ 
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হ্থচিকিংসকই আমাকে পীড়িত করিয়াছেন ।৮ (টীঃ ৪৬৭) কোন এক সমর 
মহাত্মা আবুজর মহোদয়ের চক্ষে বেদনা হইয়াছিল অখচ তিমি গুষধ গ্রহণ 
করেন নাই। লোকে াহাফে ওধধ ব্যবহার না করার কারণ জিজ্ঞাসা 
ফরিলে তিনি বলিয়াছিঙেন_“তঁষধ অপেক্ষা এক বৃহৎ কাধ্যে আমি আব 

আছি ।” তিনি কোন্ কাধ্যে আবদ্ধ ছিলেন সে কথা পরিষ্কার করিয়া 

বলেন নাই; সেই কার্ধাটী কি, তাহা বুঝাইবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাইতেছে -কোন কয়েদীকে কঠিন দণ্ড দিবার জন্য বাদশার সমীপে টানিয়! 
লওয়া হইতেছে, সেই সময়ে কয়েদীকে ক্ষুধিত দেখিয়া যদি কেহ জিজ্ঞাসা 
করে--তুমি অন্ন আহার করিতেছ না কেন? সে সমরে বয়েদীর মুখে 

কি উত্তর পাওয়ার আঁশ! করাযায়? সে অবশ্যই বলিবে-'বাদশার আদেশে 
এখনই আমার জীবন যাইবে, অল্প আহারে আমার কি লাত? মহাত্মা আবুজর 
পাপ-জনিত কঠিন দণ্ড ভয়ে ত্রস্ত ছিলেন; সে সময়ে ওধধ লাগাইতে ঝি 

প্রকারে অবসর পাইতে পারেন? পরকালের চিন্তা-মগ্ন লোকেরা, মহাঁা 

ছহল তছতরী মহোদয়ের ন্যায় অবস্থাক্রান্ত হইয। থাকেন । একদা কতক- 
গুলি লোক উক্ত মহাত্বাকে -*১ ৯-১ (খাদ্য ভব্য) শবের অর্থ জিজ্ঞাসা 
করে । মহাত্মা, উহ! আত্মার খাদ্য মনে করিয়া উত্তর দেন-_“আল্লার জেকের 

অর্থাৎ শ্বরণই থাদ্য। তখন তাহারা পুনরায় বুঝাইয়া! বলিয়াছিল--“মানব 
দেহের ০1১১ (স্থিতি) কাহার উপর নির্ভর করে”? মহাত্মা পুররার 
আত্মার সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়। বলিযাছিলেন উহা জ্ঞান । তখন তাহার! 

হতাশ হইয়া শেষে আরও অধিক পরিষ্কার ভাষার জিজ্ঞাসা করে-. 
“আমর! শরীর-পোষক খাদা দ্রব্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি ।” তখদ 

তিনি বলিগাছিলেন__“শরীর তুচ্ছ, নশ্বর পদার্থ কখনই রক্ষা! গাইবে না? 

শরীর-রক্ষা হইতে হস্ত গুটাইয়। লঙ৮ এবং শরীরকে তাহার নির্দাণকর্াত় 

হস্তে ছাড়িয়া দাও। তৃতীয় কারণ_চিররোগী হওয়া। যে ব্যক্তি চির- 
রোগী- দীর্ঘকাল হইতে রোগ যন্ত্রণা ছ্োগ করিতেছে, বছু ওঁধধ, ব্যবহার 
করিয়াও কোন ফল না দেখিয়া ওঁষধকে মন্ত্র তন্ত্রের ন্যায় একটা! অবর্শপ্য 

ছুর্ববোধ্য পদার্থ মনে করিতেছে, তদ্রূপ ব্যক্তি পরিশেষে ওষধ সেবনে ক্ষান্ত 

হয়। তত্বাতীত) যে সকল লোঁক দদ্রব্য-গুণ” বা চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা 

টীকা ৪৩৭ | পাপ কার্ধে আল্মার পীঁডা জন্মায় । শারীরিক পড়ায় বহু পাপ দূর হয়। 

করণাময় আল্প! শরীরে পীড়া! চাপাইয়! দিনা আল্লার পীড়া দুর হক্সিবাধ কৌশল বরিবাছেল 
মা ৭ 
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জানে না, তাছাদের নিকটেও ওঁষধ একট অকর্ণগ্য পদার্থ বলিয়। পরিচিত £ 
মহাত্মা রবী এবনে খছীম বলিক্লাছেন_ “রোগ হইলে ওবধ ব্যবহার করিতে 
আমার ইচ্ছ। হয়, কিন্ত পরক্ষণেই “আদ”, “ছমূদ” প্রভৃতি যে সকল জাতি 
কালের গর্ভে লয় পাইয়াছে তাহাদের ইতিহাস শ্মরণ হয় তখন এ কথা 

মনে স্প্ই জাগরুক হয় যে, তাহাদের মধ্যে অসাধারণ জন-সম্পনন মহা! 

চিকিৎসক ছিল, তথাপি তাহারা মরিয়া গিয়াছে-_চিকিৎস! বিদ্যায় তাহাদের 

কোন উপকার করিতে পারে নাই ।” ফল কথা, চিররোগীর অবস্থা দৃষ্টে 
বুঝ! যায় তাহারা ওঁষধকে কার্যকর বা ফলগ্রদ বলিয়া বুঝিতে পারে না। 
চতুর্থ কারণ পীড়াকে মঙ্গলময় বলিয়া জানা। কতকগুলি সাধু লোক, 
রোগকে মঙ্গলকর ভাবিয়! সর্বদাই শরীরের সঙ্গে লগ্ন রাখিতে ইচ্ছ! করি- 

তেন। তাহারা রোগ হইতে পুণ্য পাইবার বাসন! রাখিতেন। রোগ 

শরীরে রাখিয়া নিজের সহিচ্ণুত৷ ও “হবর” পরীক্ষা করিতেন। হুদীছ শরীফে 

উক্ত হুইয়াছে_স্বর্ণকার অগি হ।রা গোড়াইয়া শ্বর্ণের শুদ্ধতা পরীক্ষা করে 

তদ্রূপ কৌশলময় আল্ল।, রোগ শোক বিপদ ছারা মানুষের “ছৰর” পরীক্ষ] 
ফরেন। মহাঁআআ ছহল তছতরী মহোদয় অন্যান্য লোককে ওষধ সেবনে 

পরামর্শ দিতেন কিন্ত তাহার নিজের একটী বিশেষ পীড়া ছিল, সে পাড়া 

দূর করিতে তিনি ওঁষধ ব্যবহার করিতেন না এবং বলিতেন_“রোগ-ন্ত্রণা 

সম্তোষের সহিত সহ্য করা এবং বসিয়। বসিয়া নমাজ পড়াকে আমি নুস্থ 

শরীরে দীড়াইয়া নমাঁজ পড়া অপেক্ষা উত্তম জানি।” পঞ্চম কারণ_. 

রোগে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, এই বিশ্বাস । যে রোগী বনু পাঁপ করিয়াছে 

এবং আঁশ! করে যে, রোগে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হুইয়৷ যাইবে, সে ব্যক্তি 

খঁধধ গ্রহণে বিরত থাকে । হুদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে_“পাপ হইতে পবিস্র 

করিবার উদ্দেশ্যে লোকের উপর জর প্রভৃতি রোগ, যোগ করিয়৷ দেওয়৷ হয়। 

জরের সম্তাপে পাপ এমন ভাবে পরিষ্কার হুইয়৷ যায়, যেমন বরফ হইতে ধৃলা 
মাটী দূর হইয়া থাকে ।” মহাত্মা হজরৎ ঈছা! নবী বলিয়াছেন-““ষে ব্যক্তি 
পাপ-মুক্তির প্রত্যাশায় শারীরিক রোগ ও আর্থিক বিপদ সন্তষ্ট চিত্তে সহ্য 
না করে সে জ্ঞানী নহে।”” মহাত্মা হজরং মুছা নবী এক রোগীকে 

দেখিয়া! আল্লার দরবারে তাহার প্রতি দয়া ভিক্ষা! করিয়াছিলেন। প্রত্যাদেশ_ 

হইগ়াহিল_“আর কোন্ প্রকারে তাহার উপর অধিক দয়া করিতে পারি? 

আমি তাহার সঙ্গে রোগ, যোগ করিয়৷ দিয়া তাহার পাপ দুর করিয়া! দিতেছি 
১২৩ এবং 
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এবং দেই উপায়ে আধ্যাত্বিক উন্নতি দিতেছি।” ষ্ঠ কারণ স্বাস্থ্য হইতে 
মোহ গর্ববাদি উৎপন হয়, এই বিশ্বাস। যে রোগী হাগত-ভাবে বুঝিতে পারি". 
যাছে যে শরীর সুস্থ থাকিলে মনে মোঁহ, গর্ব ও অবাধ্যতা আদি আসিয়া 
য্লাশীকত হয়, সে ব্যক্রি সর্বদা শরীরে রোগ পুষিয়া রাখিতে ঘাসনা ফরেন। 
যোগ সর্বদা শরীরে রাখিলে মনে মোহাদি দোষ প্রবেশ করিতে পারে না। 

আল্লা যাহার মঙ্গল কামনা করেন, তাহাকে রোগ-শোক দ্বার! সর্বদা 
পরকালের জল্য প্রস্তুত থাকিতে সতর্ক করিয়া দেন। 

১। এই কারণে জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন--“অভাব, নি পে 

রোগ ও লাঞ্ছনা! এই তিন দ্রব্যের কোন একটা হইতে 

মুছলমান লোক পরিত্রাণ পায় নাই।৮ ২।হ্দীছ শরীফে কথিত আছে. 

আল্লা বলিয়াছেন-.'রোগ আমায় “কয়েদ” দরিদ্রতা আমার “কয়েদখানা+ 
যাহাদিগকে আমি নিতান্ত তাঁল বালি, তাহাদিগকে «কয়ে? করিয়া “কয়েদ- 
থানায় রক্ষা করিয়া থাকি ।” যাহা! হউক, শরীরের শ্বাস্থ্য; মানবকে 

পাপের দিকে টানিরা লয়। রোগ হইলে, পাপের দিকে যাইবার উপার 
থাকে না, ম্থুতরাং রোগের মধ্যে মঙ্গল নিছিত আছে। ও৩। মহা আলী 
করমুল্ল।, এক সম্প্রদায় লোককে বেশভূষায় সঙ্জিত দেখিয়া জিজ্ঞাস! করিয়াঁ- 
ছিলেন_'ইহা কি? অপর লোকে বলিয়াছিল--“অদ্য এই সম্প্রদায়ের 

“ঈদ-উৎসব 1৮, মহাম্মা বলিয়াছিলেন__“যে দিন পাঁপ কার্ধ্য না করা হয় 
তাহাই আমাদের 'ঈদের, দিন 1” ৪। এক জ্ঞানী ব্যক্তি অপরকে প্রিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন-_-'তুমি কেমন আছ? সে বলিয়াছিল। «বেশ ভাল আছি ।” 

জ্ঞানী বাক্তি বলিলেন-*'তুমি যে দিন পাপ কার্য না কর বাস্তবিক 

সেই দিন তুমি ভাল থাক; যে দিন পাঁপ কার্য ঘটে মে দিন তৃষি 
গুরুতর পীড়া গ্রস্ত ।” বাস্তবিক পাপ অপেক্ষা গুরুত্তর পীড়া আর নাই। 
«| জ্ঞানী লোফেরা বলিয়াছেন_-“ফেরআওন চারি শত বৎসর জীবিত ছিল; 

সেই দীর্ধকাল মধ্যে তাহার কোন রোগ হয় নাই, এমন কি সামানা মাথায় 

বেদনাঁও হয় নইি। এই কারণে সে নিজকে “মাল্লা” বলিয়া! প্রচার করিয়া 

ছিল। বদি ভাছার মাথায় ঘণ্টা খানিক আধ-কপালী বেদন! থাঁকিত। ভবে কখনই 
,সে তদ্রূপ অসম্ভব দাবী করিতে পারিত না।” &।জ্ঞানী শোকের! ইহা 
বলিয়াছেন__“লোকে পীড়িত হইয়াও যদি তওবা” না করে। ভবে মৃত্যুরার 

ভীজ রাঁইল-ফেরেশতা৷ বলিয়া ধাকেন--ওছে অসাবধান ! আমি কয়েকবার 
২১ ১৬১. 
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তোমায় প্রাণ হযণের অভিগ্রায়ে তোমার নিকট অগ্রদূত পাঠাইয়াছি,তখাপি 
তোমার কোন উপকার হইল ন1! ৭। অপর জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন 
“বিশ্বাসী মুছলমান, চ্টিশ দিন ধরিয়া ছুশ্চিস্তা, রোগ, ভয়, ক্ষতি হইতে 

মুক্ত থাকে, ইহ করুণাময় আগ্লী পছন্দ করেন না।৮ ৮। “মহাপুরুষ হজরৎ 

স্ত্দুল টা এক রমণীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, লোকে 

সেই রসলীর প্রশংসা স্থলে ইহাও বলিয়াছিল, প্রস্তাবিত রমণীর কোন দিন 

ফোনও পীড়া হয় নাই। তিনি বলিয়াছিলেন তদ্রূপ রমণীর প্রয়োজন নাই।” ৯। 
একদিন হজয়ৎ শিরঃপীড়া সম্বন্ধে কথা বলিতেছিলেন, এমন সময়ে এক পল্জীবাসী 
অসত্য আরব বলিয়া! উঠিল -“হে রম্লুললা ! শিরঃপীড়া কি বস্ত আমি বুঝিতে 
পারিলাম নাঁ। শিরঃপীড়া দূরে খাকুক আমার শরীরে অন্য কোন পীড়াও 
কখন হয় নাই।” হজরত বলিলেন--“তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। 
দোজখী লোক দেখিবার যাহাদের ইচ্ছ! থাকে, তাহাদিগকে বল, যাহার 
কোনও দিন রোগ হুয় নাই তাহাকে যেন দেখে |” ১*। মহাপুরুষ হুজরৎ 

রন্ছুল [রে সমীপে একদা মহামাননীয়া হজরৎ বিবী আয়েশা ছিদ্দীকা 
নিবেদন করিয়াছিলেন-_“হে রন্ুলুলা-_ ধর্শযুদ্ধ-জেহাদে-হত শহীদ লোকের 

তুল্য পুণের অধিকারী কি অন্য কেহ হইতে পারে?” হজরৎ বঙলিয়া- 
ভিলেন--“হ| হইতে পারে। যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে ২* বিশ বার মৃত্যু 

চিন্তা করে।”” পীড়িত লোকেরা দিবসে বিশ বারেরও অধিক মৃত্যু চিন্তা 
করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সকল কারণে কতকগুলি লোক, বধ 
বাবার করেন নাই। মহাপুরুষ হজরৎ রস্ল রা পয়গম্বরদিগের শীর্ষ 

স্থানীয় ছিলেন, তজ্জন্য পূর্বোক্ত প্রকার ফল পাইবার জন্য শরীরে রোগ 
পুধিয়। রাখিবাঁর তাহার প্রয়োজন ছিল না বলিয়া রোগ দূর করিতে 

ওধধ ব্যবহার করিতেন । যাহা হউক ফল কথা এই-_পীড়ার প্রকাশ্য 
কারণ দেখিয়া, তাহ! হইতে আত্ম-রক্ষা কর! “তওয়াকোলের” বিরোধী নহে । 

অড়কের স্থানে গন বা তথা হইতে পলায়ন অন্গুচিত। 
হাতা! হজরৎ ওময় ফারুক এক সময়ে শাম দেশে বাইতেছিলেন। পথে 

সংবাদ পাইলেন শুথায় সংক্রামক ব্যাধির প্রাছর্ভাব হুইয়ান্ছে। সঙ্গীদের 
মধ্যে কেহ কেহ তধায় যাইতে অসন্দত হইলেন, আর কতকগুলি লোক, 

বদ্িতে লাগিলেন-"আল্লার বিধান হইতে পলাইব কোথায়? মহাত্মা ওমর 

বহিলেন--আমরা আরা বিধিবন্ধ নিয়ম অবলখনে তাহার বিধানের দিকেই 
১৯০২ 
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ক্রুত বাইব 1” তৎসজে ইহাঁও বলিলেন_ “মনে কর তোঘাদের় হই পা 
ছটা মাঠ আছে। তন্মধ্যে একটা শ্যামল-পস্য-পরিপূর্ণ, দ্বচ্ছ-ময়োবর-বিয্াজিড 
এবং অন্যটী তৃণ-লতা-পরিশুন্য শুক্ষ কক্করময় ; এমন স্থলে রাখাল যে মাঠে 
পণ্ড চরাইতে যায় তাহা আল্লার নির্ধারিত বিধানেয় জন্তর্গত।” এই পর্যান্ত 
বলিয়া হজরৎ ওমর মন্ত্রণা-সভ। আহ্বান করিলেন। সভাস্থলে মহাত্মা আব্ছুর 
রহমান এবনে আউফের £মতাঁমত ডিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিছেন-_- 

“আমি মহাপুরুষ হজরত রম্থল্ রা এর পবিত্র মুখে শুনিয়াছি; তিনি 
বলিয়াছেন-- “যদি তোমর! শুনিতে পাও যে, অমুক স্থানে সড়ক লাগিয়াছে, 
তবে তথায় যাইবে না। আর তোমাদের অবস্থিতি স্থানে মূড়ক লাগিলে, 
ভয়ে তথ! হইতে পগাইবে না।১৮ মহাক্সা ওমর এই কথা শুনিয়া আল্লার 
প্রশংসাবাদ পাঠ করিয়া বলিলেন আমার অতিপ্রায় তবে হদীছের অনুমোদিত । 

সভান্থলে অন্যান্য ছাহাবাগণও শাম দেশে না যাইবার পক্ষে একমত হুইয়াছিলেন। 
মড়কের স্থান হইতে সুস্থ লোকের পলায়ন দ্বিবিধ কারণে 

নিষিদ্ধ__নড়কের স্থান হইতে, ছুই কারণে পলায়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রথম 
কারণ এই যে, সবল ও সুস্থ লোক, তথা! হইতে চলিয়া গেলে, সেব৷ শুশ্রযান্র 

অভাবে পীড়িত লোকের ছুরবস্থার সীমা থাকে না। দ্বিতীয় কারণ এই 
যে, মড়ক-স্থানের দূধিত “আব হাওয়া” সুস্থ লোকের দেহেও প্রবেশ করে । 

পীড়ার প্রভাব শরীরের মধ্যে ধারণ করিয়া অন্যত্র যাওয়াও বৃথা | হ্দীতছের 
তন্য বচনে, মড়ক-স্থান হইতে পলায়ন, আর ফাঁফেরের 

ভয়ে যুদ্ধ স্থল হইতে পলায়ন, উভয়ই সমান বলিয়া কথিত মড়ক-থান হইতে 

হইয়াছে । উভয়ের মধ্যে অবস্থার সমতা আছে । রণস্থল ৯ 

হইতে পলায়ন করিলে অবশিষ্ট যোদ্ধার উৎসাহ ভাঙ্গিয়া 

যা এবং আহত ৫সন্যের প্রাণ হুতাশে ভুবিয়া পড়ে । মারিভয়াক্রান্ত স্থান 

হইতে সুস্থ লোকের পলাঁয়নও তদ্রূপ-_পীন্ডিতের হতাশাবর্ধক; যে সকল 

লোক তথায় রহিয়া যায় তাহাদের সাহস ভাঙ্গির়া পড়ে এরং অসহায় রোগীদের 

পথ্য পাইবার উপায় থাকে না; কাজেই রোগীদিগকে অশেষ হুর্গতি ভোগ 

করিয়া বিনাশ পাইতে হয়। অপর পক্ষে, পলাতক লোতচরও রক্ষা পাওয়া 

সন্গেহমূলক ধাকে ; কেননা মারিভয়াক্রান্ত স্থানে থাকার সময়ে তাহার 

শরীরে পীড়ার “কারণ” গুলি পূর্বব হইতে ক্রমে ক্রুসে প্রবেশ করিয়া থাকে । 
নৃতন স্থানে গেলেও সেই রোগ তথায় প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে। 
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কোগ-গুপ্তি মঙ্গলকর, কিন্তু অবস্থাবিশেবে প্রকাশ অন্যায় 
লছে। 'পাঠক ! জালিয়া রাখ রোগ, দরিগ্রত! ও অন্যান্য বিপদ, গোপনে 

রোগ, দরিঙ্তা ও রাখা অতীব মগলকর। তাহাতে আল্লার বিধানে সন্ধি 
বিপদ-গুপ্তি প্রকাশ পায়। আল্লার সঙ্গে মানবের যত কত্ধব্য কার্দ্য 

ইল 7 কর আছে তন্মধ্যে তাহার প্রদত্ত বিপদ, গোপন করার ন্যায় 
আর কিছু মহৎ কাধ্য নাই । তথাপি অবস্থা বিশেষে, সাধু-সঙ্কল্পে কখন কখন 
রোগের কথ! গ্রকাশ করায় ক্ষতি নাই। 

(রাগের কথ। প্রকাশ করা কখন সঙ্গত? নিম্নলিখিত তিনটা 

সক্বল্প (নীয়ৎ) বিদ্যমান থাকিলে রোগের কথ প্রকাশ করা যায়। প্রথম-- 

রোগ নির্ণয়ান্তে উপযুক্ষ ওষধ প্রয়োগের স্থুবিধা হুইবে, 
-ত্রিবিধ স্বল্প 
বিদামান থাকিলে এই আশায় চিকিৎসকের সম্মুখে রোগের অবস্থা খুলিয়া 

ক বল! সঙ্গত। মহাত্মা! বশর হাফী চিকিৎসকের সম্মুথে 

নিজের শরীরের অবস্থা বর্ণনা করিতেন। মহাত্সা ইমাম আহষদ এবনে 

হন্বলও পীড়ার অবস্থ! খুলির! বলিতেন এবং স্বীয় উদ্দেশ্য এই বলিয়! জ্ঞাপন করি- 

তেন যে-_-“আল্লার ক্ষমতা যতটুকু আমার মধো নূতন ভাবে প্রবেশ করিয়া 

শরীরে অবস্থাত্তর ঘটাইয়াছে, নুধু সেইটুকু প্রকাশ করিতেছি ।” স্বিতীয়-__ 
“রোগ শোকাদি আল্লার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ দান” ইহা বিশ্বাস করিয়া আল্লার 

উপর কৃতজ্ঞত! প্রকাশ ও ধন্যবাদ দিবার অভিগ্রায়ে, রোগের বিষয় উল্লেখ 

কর! সঙ্গত। তজ্জন্য এরূপ বাক্যে রোগের কথ! প্রকাশ করিতে হয়, বাহ! 

গুনিলে অপর লোকের মনে সহ্য করিবার ক্ষমতা বদ্ধিত হইতে পারে এবং 

রোগের জন্য আল্লার প্রতি ধন্যবাদও দিতে পারে। মহাত্মা হছণ বছরী 

বলিয়াছেন--আল্লার প্রশংসা সহ ধন্যবাদ দিয় পরে রোগের কথা প্রকাশ 

করতঃ সম্ভোষ প্রকাশ করিলে, আল্লার নিনা। কর! হয় না, বরং তাহা 

ধন্যবাদ রূপে গণ্য হইতে পারে। তৃতীক়--এক পক্ষে নিজের অসহারতা, 

দুর্বলতা, প্রকাশার্থ ও অপর পক্ষে আল্লার নিকট নিদ্ধের অভাব অভিযোগ 

ঞ্্রাপনার্থ রোগ প্রকাশ কর! সঙ্গত। যে ব্যক্তি শক্তি সামর্ঘ্যে বিখ্যাত ও 

বীরত্বে দিগবিজরী তাহার পর্ষে এই উদ্দেশ্যে স্বীয় রোগের কথ| অন্যকে 
নান অতি উত্তম । (টীঃ *৩৮ ) মহাত্ম। আলী করমুলল। একদ। পীড়িত ছিলেন । 

টীকা_-৪৩৮। পৃরবববতী-পারার প্রথম হুইতে টাকা চিডু পযাস্ত অংশ ঠিক যূল গ্রন্থের 

অনুবাদ মহে। মূল গ্রন্থ এই স্থানে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও ছুবেবাধ্য এইজপা 'এহ ইয়া-অল-উলুম' 
দুষ্ট কিছু বিস্তার করিয়া দেওয়। গেল । 
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লোকে তাহার কুশল জিজ্ঞাসার্থ বলিয়াছিল--“আঁপনি তাল আছেন তো?” 
তিনি বলিয়াছিলেন-_-““ন1, ভাল নহি।” এই উত্তর শুনিয়া পার্থববর্তী লোকেরা. 
আশ্চধ্য ভাবিয়া একে অপরের মুখ দেখিতে লাগিল। ( চীঃ *ৎ* ) তাহাদের 
মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তিনি বলিয়াছিলেন--“অমোঘ ক্ষমতাশালী আল্লার 
সম্মুখে বাহাছুরী প্রকাশ করা কিযায়? বরং অসহায়তা ও দূর্বলতা প্রকাশ 
করা আবশ্যক ।” মহাম্না আলীর ন্যায় জগৎ বিখ্যাত বীর পুরুষের পক্ষে 
দৌর্ল্য প্রকাশ উত্তম কথা । তিনি আল্লার দরবারে সর্ধদাই “ছবর' পাইবার 
প্রার্থনা করিতেন। মহাপুরুষ হজরৎ কুন্ুল (4 বলিগাছেন_ "তোমরা 
আল্লার স্থানে মঙ্গল ও স্বাস্থ্য প্রার্থনা] কর--বিপদ আপদ প্রার্থনা 
করিও না।” 

রোগের কথ প্রকাশ কর! কখন হারাম? যাহা হউক, 
কোনও সঙ্গত কারণ না থাকিলেও যদি রোগের সংবাদ অন্যকে এমন 

প্রকারে শুনান হয় যাহাতে মনের দুঃখ প্রকাশের সহিত 

অভিযোগও প্রকাশ পার তবে উহা! “হারাম” হুইবে। কথায় বা কন্দনে 
মনের ছুঃখ ও অস্ভি- 

অভিযোগ প্রকাশ না পাইলে উহা! সঙ্গত হইতে পারে যোগ প্রকাশের 
তথাপি রোগের কথ! প্রকাঁশ না! করা অতি উত্তম কথা; হর ডি 
কেনন। রোগের অবস্থ৷ যতটুকু প্রকাশ পাইলে উদ্দেশ্য 

সিদ্ধ হর, তদপেক্ষা অধিক প্রকাশ পাইলে কখন কখন অপর লোক উহাকে 

অভিযোগ প্রকাশ বলিয়! ধরিয়া লইতে পারে । জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন-- 

“রোগের সময় চীৎকার ও ক্রন্দন কর উচিত নহে- তাহাতে ছুঃখ প্রকাশ 

করা বুঝা যাঁয়। মহাত্মা হ্রৎ আমুব নবী দীর্ঘ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করেন, 
সেই সময় আল্লার দরবারে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সেই ক্রুন্দনকে শয়তান 
ছুঃখ প্রকাশ বলির! ধরিয়া লইগাছিল, তদ্ভিন্ন উহ্াকে অভিযোগ ও তওয়া- 
কোল-শূন্যতা বা অন্য কোন ভাব বলি॥া আরোপ করিতে পারে নাই। 
মহাত্মা! ফভীল আইয়াঁজ, বশর হাফী, ওহাব এব.নে অল-ওয়ারদ প্রনৃতি 
জ্ঞানী লোক পীড়ার সময়ে ম্ব স্ব গৃহ-্বার রুদ্ধ করিয়া দিতেন--তাঁহাদের 
পীড়ার সংবাদ অপর লোকের কর্ণগোচর হইবার পথ ঘাট বন্ধ করিয়া! 

টীকা__৪৩৯। মুঙলমান সমাজে একজন অপরের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে সর্বপ্রথম জাায় 
প্রশংসা ও ধনাবাদ দিয়। পরে অন্য কথা বলা রীতি আছে। এ রীতির উদ্দেশ্য এই যে-. 
রোগ, শোক বিপদের সংবাদ অপরকে গুনাইলে আল্লার নিন্দ! করা হয়। মহান্বা আলী 
করমুল্লার ন্যায় লোকের মুখে আল্লার নিন্দা, অগ্রমান করিয়া লোকের! আশ্ধ্য জার করিয়াছিকা। 
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বিডেন। . তাহার! বলিতেন পীড়িত হইয়া এমন ভাবে পড়িয়া থাকা উচিত, 
বেন জন্য লোক রোগেক তত্ব লইবার হ্ুযোগও না পায়। 

নবম পরিচ্ছেদ । 

প্রেম, অনুরাগ ও প্রসজতা। 

৮৩) ১ ৮৯০১ ৬৬4৫০১০ 

অহুবাত--প্রোমত। শওকস্্অনুরাগ ও য়েজ1--প্রসম্নতা । 

আল্লার প্রতি প্রম-হ্বদয়ের একটা উল্লভ €মাকাম-_ 
প্রিয় পাঠক ! জানিয়া লওঃ আল্লার প্রতি প্রেম, হৃদয়ের একটী অতীব 

উচ্চতম “মোকাম” (স্থান)। তথার উপস্থিত হইবান্ন পরে আরও বহু সংখ্যক 
উন্নত স্থান সম্মথে উপস্থিত হয়-তাহ! একারিক্রমে পার হইয়া ক্রমশঃ 

উন্নতির দিকে চলিতে হয়। “বিনাশন পুস্তকে যে সকল 

টিন কথা লিখ! গিয়াছে তৎসমুদ্য় মাঁনবকে “আল্লার প্রেম 
হইতে বাঞ্চত করে; সুতরাং তৎসমুদয় দোষ বা 

অস্তরশয় হইতে হৃদয় পবিজ্র করিবার উপায়ও তৎ তত স্থানে লিখিত 

হইদাছে। ইতিপূর্বে 'পরিব্রাণ পুস্তকে” তওবা+, “ছবর+, “শোকর' “বৈরাগ্য” 

তয়, আঁশ! প্রভৃতি যে কয়েকটী বিষয় লিখা গিয়াছে, মে কয়েকটা খ্রই 

প্রেমের পূর্ববন্তী সোপান বা ইহারই উপকরণ মাত্র । অতঃপর “অন্থুরাগ” 
ও “প্রসন্নতা” বলিয়া যে ছুটী বিষয় লিখিত হুইবে তাহা! প্রেমেরই কল । 

আল্লার প্রতি তাঁলবাদার তারতম্য অনুসারে মানবের সৌভাগ্য পরিমিত হয়। 
তীহান্ন প্রেম খন প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া সমস্ত হৃদয়-রাজ্য জুড়িয়া লয়, 
তখন মানবের পূর্ণ সৌভাগ্য উদয় হয়। প্রেমের সেরূপ উন্নত-অবস্থা, 

সাধারণতঃ সকলেন্ন ভাগ্যে ঘটে না; তথাপি মাঙ্গব দ্বভাবতঃ যে যে পদার্থ 
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ধ্রম, অনুয়াগ ও প্রসন্ততা ].: £ 5৭১১ হা স্প 

ভালবাসে তংকমুদয়েক ভালবাসা অপেক্ষা আলার প্রতি ভালবাসা সর্বাপেক্ষা 

গাঢতম ও প্রবলতম হইলেও "আল্লার প্রেম” বলিবার যোগ্য হইতে পাঁরে 1. 
' আল্লার প্রতি প্রেমকে কেছ কেহ কঠিন ও অসম্ভব বলে। 

“আল্লার প্রেম” কিরূপ পদার্থ তাছা জানিতে পার] নিতান্ত কঠিন ব্যাপার । 
এই কারণে তর্কশান্ধের পণ্ডিতদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর পণ্ডিত “আল্লার 
গ্রতি প্রেমকে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়৷ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারা যুক্তি 
গ্রয়োগে সাবাস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে-__“সম শ্রেবীস্থ পদার্থ ভিন্ন অনা 

বস্তকে মানব ভালবাসিতে পারে না। আল্লা মান্গযের সম শ্রেনীষ্থ পদার্থ 

নহেন।; অতএব আল্লার প্রতি ভাঙ্গবাসা৷ কি প্রকারে জন্সিতে পায়ে?" 

এই কথা বলিয়া তাহার! বলিয়াছেন--“আল্লার প্রতি ভালবাসার অর্থ কেবল 

ভীহার আদেশ গ্রাতিপালন করা ।” যাহারা আল্লার প্রতি প্রেমের অর্থ 

উক্ত প্রকার ক্রেন; তাহারা ধর্শের মূল নির্ণয় করিতে পারেন নাঁই। 
এ কথার ব্যাখা। বিস্বত ভাবে করা আবশ্যক । প্রথমে আমরা আলার 

প্রেম সাব্যস্থ করিতে চেষ্টা করিব_পরে 'শরীমৎ অনুযায়ী প্রমাণ দিব, 

গশ্চাৎ প্রেমের পরিচয় এবং তৎসম্পর্কিত বিধান গুলি বর্ণনা করিব । 

আল্লার প্রতি প্রেমের মাছাত্্য- আল্লার প্রতি ভালবাসা মানবের 
প্রতি “ফরজ; একথা সকল একেস্বরবাদী 'ও মুছলমান লোক মুক্ত কণ্েে 

স্বীকার রসি রা ্ বয়ং পাও বারে 
1 রে “কোরআন বচন 
4) ভিডি 9 শিটিশ্রিন্রি 

“আল্লাকে লোকে ভাল বাসিলেঃ আল্লাও তাহাদিগকে ভাল বাসিবেন |” 
(৬ পার! । হুরা মরদা। ৮রোকু)*** এসির বলিয়াছেদ- 

টু 81551 ০5551 ৩৫ ৬] হর 

“হে রসুল! বল-__ধদি তোমাদের পিভা, রা ভ্রাতা, রী, জাতির, ধ্ন 
( ইত্যাদি) তোমাদের মনে, আল্লা ও রন্ুল অপেক্ষা ভাল লাগে, তবে দীড়াও 
জাল্লার আদেশ আসা পর্ধ্যস্ত প্রন্তত থাক-কি হইভেছে দেখ” (১, 

পার । শুরা তওবা। ৩ রোকু)। 
১৬৭ 
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১। মহাপুক্ষব হজয়ৎ বহুল ও বলিক্াছেনস্'মাতুষ যে পর্যন্ত 

আল্লা ও তীহার রম্ুলকে সর্ববিধ পদার্প অপেক্ষা অধিক ভাল ন| বাসিতে 

_ছুদীছ ফন. পায়ে, সে পর্যন্ত তাহার ঈমান মজবুৎ হয় সা” ২. এবদী! 
কতকগুপি লোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল__“ঈমান: 

কাঁহাকে বলে?” তিনি বলিয়াছিলেন--"আটা! ও রসুলকে সর্ববিধ পদার্থ 

অপেক্ষা অধিক ভালবাসা 1৮” ৩ | তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন-_ “মানুষ বে 

প্যাস্ত স্বীয় পরিবারবর্গ, হ্বর্ণ রৌপ্য, ধন মান ও সমস্ত পৃথিবী অগেক্ষ! 

আল্লা ও রন্থলকে অধিক ভাল না বাসে সে পধ্স্ত সে “ঈমানদার” 
হইতে পারে না।৮ (টীঃ,*১) ৪ এক ব্যক্তি মহাপুরুষ হজরৎ রস্থঙগ 
[তরে এর সমীপে নিবেদন করিয়াছিল_““হে রক্গলুল্পা, আমি আপনাকে 
ভাল বাসির থাকি 1 তিনি বলিলেন-- “তবে দরিদ্রতা সহা করিতে প্রস্তত 

থাক |” সে ব্যক্তি পুনরায় বলিল--“আমি আল্লাকেও ভালবাসি 1৮ তখন 

তিনি বলিলেন “তবে বিপদ সহা করিবার জন্য প্রস্তুত হও ।” ৫1 হদীছ শরীফে 

উষ্ক আছে-যে সময়ে মহাত্বা হজরৎ এবরাহীম থলীলের প্রাণ হরণে 

যম-রাজ আজরাইল উদ্যত হইয়াছিলেন তখন তিনি আজরাইলকে জিজ্ঞাসা 

করিলেন__“বন্ধু কি বন্ধুর প্রাণ বিলাশ করে, ইহা কি তুমি দেখিয়াছ ?” 
ইতিমধ্যে প্রত্যাদেশ আপিঙ--“বন্কু কি বন্ধুর সন্দর্শনে অসম্তষ্ট হয়, ইহা কি 
তুমি দেখিয়াছ ?” ইহ! শুনিয়া নবী মহোদয় আজরাইলকে প্রাণ বাহির 
করিয়া লইবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ৬ | মহাপুরুষ হজরৎ রন্ল (টি 
আল্লার সমীপে যে সকল প্রার্থনা করিতেন__তন্মধ্যে ইহা'ও একটী প্রার্থনা_ 

পির ৮ € 5 ৮ পিএ /$ চি ০4. ১2৮ 
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০ ১)৮)। ১1০1 ৬/* 11 ০৯ ৮১৮৯ 
“হে আল্লা! তোমার প্রতি প্রেম, তোমার প্রিরজনের প্রতি প্রেম, এবং 

টাকা_8৪*। এই প্যারার প্রথম হইতে টাকা চিঠ পর্যন্ত অংশটা যুল শ্রন্থে পূর্ববর্তী 
প্যারার অন্তর্গত তারকা চিদ্িত স্থানে ছিল। 'শৃর্ধলার জন্য স্থান পরিবর্তন করা হইল। - 

১৬৮ যে বন্ধ 
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জি: 
যে বসব আমা ফে তোমায় প্রতি আনত করিতে পারে তাহা প্রতি প্রেম 

আমার প্রাণের পুষ্টিকর খাদ্য কর, এবং শীতল জল যেমন তৃফ্ণাতুরের 'পক্ষে 

প্রিয় তদপেক্ষা তোষাঁর প্রেম আমার লিকট প্রিয়তম কর ।” থ৭। আরখের 

গললী-বাসী একজন অসভ্য লোক মহাপুরুষ হজরত স্থল 6 এয সঈম্দীপে 
উপস্থিত হইয়! জিজ্ঞাস! করিগাছিল--“হে রস্লুল্লা, মহাবিচারের নিমিত্ত উত্থান 
কবে হইবে?” হজরত তাহাকে জিজ্ঞান1! করিলেন--“সেই ভীষণ দিমের 
ডান্য কি গঞ্চয় করিয়াছ 1” সে ব্যক্তি নিবেদন করিল--“হে রস্মলুষ্ঠা ! 

নমাঁজ রোজার সম্বল আমার অধিক নাই; তবে আল্লা! ও আল্লার রস্ুজফে 
আমি ভালবামি।” হজরত বলিলেন--“যাহাকে তুমি ভালবাস পরকালে 

তাহার সঙ্গে তুমি থাকিবে ।” 

১। মহাত্ম। হজরত ইঈছ! নবী ভ্রমণ করিতে করিতে এক সম্প্রদায় 

লোকের মধ্যে উপস্থিত হন$ তাহাদিগকে ছুশ্চিন্তা-পরামণ, পরিশ্রাস্ত ও 

দুর্বল দেখিয়া, তাহাদের উপর কিরূপ বিপদ্দ নিপতিত 

হইগ্নাছে জিজ্ঞাসা করেন; তাহার! বলিয়াছিল--'আল্লার 
শান্তির ভয়ে, তাহাদের দেহ গলিয়া গিয়াছে |” পয়গম্বর মহোদয় বলিয়া 

ছিলেন--"“*আলাঁর উপর তোমাদের দাবী আছে যে, তিনি তোমাদিগকে 

নিশ্চিন্ত ও নিরুনদেগ করিবেন।” অনন্তর তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের 

নিকট উপস্থিত হন তাহাদিগকে তদপেক্ষা অধিক্ষ দুশ্চিন্তান্বিত ও হূর্ধ্বল 

দৈথিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের উপর কি প্রকার বিপদ পতিত হই- 

মাছে? তাহারা বলিল “বেহেশত” পাইবার লোভে তাহাদিগকে এই দশাঁয় 

আনিম়াছে। নবী মহোদয় বলিয়াছিলেন--''আল্লার উপয় তোমাদের দাবী 

আছে তিনি তোঁমাদিগের আশা পুর! করিবেন |” পরিশেষে তিনি অন্য 

এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হুইলেন। তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক 

চিন্তান্বিত ও অধিক তর়-জর্জরিত ও দুর্বল দেখিলেন কিন্তু তাহাদেয় বদন 

মণ্ডল উজ্জ্বল দর্পণের ন্যায় ঝকৃমক করিতেছিল। তাহাদের হূর্গতির কারণ 

জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিয়াছিল--আল্লার প্রেমে তাহারা উদ্ভ্রান্ত হইয়াছে 

ইহা শুনিয়া নবী মহোদয় তাহাদের মধ্যে গিয়া উপবেশন করতঃ বলিতে 

লাগিলেন-_"তোমরা আল্লার প্রিয়তম সহচর; তোমান্দের সহিত থাকিতে, 

আমার প্রতি আদেশ আছে ।” (টীঃ ৪১) ২। মহাত্মা আবুবকর ছিন্গীক 

--টকা5৪১। এই পাঁধার প্রথম হইতে টাকা চি? পর্যন্ত অংপটা দুলছে এই পারা 
২ ১৯৯ 

মহাজন উকি 
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ৰলিয়াছেন--"যে ব্যক্তি আল্লার খালেছ” প্রেধের আন্বদ পাইয়াছে লে 
সংসার হইতে বিমুখ হইয়াছে, এবং মানবীয় কার্ধের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়াছে ।” 

৬ । মহাত্মা হছন বছরী বলিয়াছেন--“আল্লাকে চিনিলে আপনা আপনি 

গাঁহাকে ভাল বাসিতে হয়; ছুনিয়াকে চিনিলে আপন! আপনি তাহাকে 
ক্ষতিকর শক্র বলিয়া ঘ্বণ| জন্মে। মুছলমান লোক 'গাফেল” না হইলে 
নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, স্থতরাং নিরুদ্বেগ হইতেও পারেনা । কেননা 
বত চিন্ত/ করিবে ততই সতর্ক হইতে হইবে এবং ততই ভয়-মিশ্রিত ছুঃখ 

পাইতে হইবে।” ₹** ৪1 মহাত্মা ছর্রী ছকতী বলিয়াছেন_-“পরকালে 
বিচারের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের পয়গম্বরের নামের সঙ্গে যোগ 

করিরা আহ্বান কর! হইবে, যথা, হে অমুক-মুছার ওম্মৎ হে অমুক-- 

ঈছার ওপ্মং, হে অমুক- মোহাম্মদের ওম্মং; কিন্ত আল্লার প্রেমিকদিগকে 
বল! হুইবে--“হে আল্লার বন্ধু! নিকটে আইস।” এরূপ সদয় আহ্বান 
শ্রবণে তাহাদের মন নিতান্ত প্রীত হইবে ।৮ ৫1 কোন কোন পয়গম্থরের 

গ্রন্থে লিখিত আছে--'হে মানব ! তুমি আমাকে ভালবাস বলিয়া আমিও 
তোযাকে ভালবাসি-_কেনন! তুমি ভাঁলবাদিলে তোমাকে ভালবাসা আমার 
কর্তব্য 1” 

প্রেমের পরিচয় । পাঠক! জানিয়া রাখ, আল্লার প্রতি প্রেম 
বাস্তবিক এক মহা কঠিন কা্য। এই কারণে এক সম্প্রদায়স্থ পণ্ডিত বলিয়া- 
ছেন-__-“আলার-প্রতি-ভালবাসা-জন্মা নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার । যাহা হউক, 

এরূপ কথার অর্থ বড়ই সথপ্ম-_সর্ধবসাধারণ লোক ইহার মর্ম বুঝিতে অক্ষম | 
এই জন্য ইহার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। পরিচয় দিতে গেলে 

ষ্টান্ত অবলম্বন করিতে হুইবে। যে ব্যক্তি ততপ্রতি মনোযোগ দিবেন তিনিই 
দছজে বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আশ। করা যাঁ়। 

প|ঠক ! ভালবাসার মুল কি, তাহাই সর্ধ প্রথমে জানিতে হইবে । 

যাহাকে ভাল বলিয়! বুঝা যায় তাহার প্রতি মনের এক 

কটা তন প্রকার টান জন্মে; সেই টানকে ভালবাস বলা যায়। 

. ৫সই টান, বিশেষ প্রবল হুইলে প্রেম বা আসক্তি নাম 
প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, যেছ্রবা মন্দ বগির বুধ। ষাঁয় তাহার প্রতি স্বভাবতঃ 

হনের মধো এক প্রকারঘ্বনা জন্মে; তাহাকে বিদ্বেষ বল! বায় । বে বস্তুকে 

জন্তগত পরবর্তী গারক। চিক্তিত স্থানে ছিদ। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্তন করা হইল 
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ভাল মন্দ বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই--তথায় আসক্তি বা বিদ্বেষ কিছুই 
থাকে না। এখন জানা আবশ্যক--“ভাল মন্দ জ্ঞান কেমন করিয়া উৎপন্ন, 
হয়। এ কথা বুঝিবাঁর অগ্রে জান৷ আবশ্যক, মানব-প্রকৃতির সঙ্গে যাবতীন়্ 

পদার্থের তিন প্রকার সম্বন্ধ আছে। কতকগুলি পদার্থ, প্রকৃতির আকাঙ্কার 

অনুযারী, বরং প্রকৃতি শ্বয়ং তাহা চার এবং পাইলে চরিতার্থ হয়-সেই 
প্রকার পদার্কে ভাল ভ্রব্য বলে। আর কতকগুলি পদার্থ আছে তাহা 

প্রকৃতির আকাঙ্ষার বিপরীত, বরং প্রকৃতি কখনই তাহা! লইতে চার না। 
যদি তাহা কোন ক্রমে আপিয়া জোটে, তবে দূর করিয়া দিতে ব্যন্ত হয়" 
তদ্রূপ পদার্থকে মন্দ দ্রব্য কহে। এই উভয় পদার্থের মধ্যবর্তী আর এক 

শ্রেণীর পদার্থ আছে, তাহা প্রকৃতির অন্ুকৃলও নহে-্প্রতিকূলও নহে 
অথাৎ মন তাহা পাইতেও চাঁয় না বা দূর করিতেও চায় না-_তান্গেপ 
পদার্থ ভাঁলও নহে মন্দও নহে। 

পাঠক! এখন ভাবিয়! দেখ, কোনও পদার্থ প্রকৃতির অনুযায়ী কি না, ইহা 
প্রথমে জানিতে হইবে। কোন্ পদাঁথ কিরূপ, তাহা জানিতে হইলে 
অগ্রে পঞ্চ ইন্ড্রির এবং বুদ্ধির সাহাষা গ্রহণ করিতে হয়। পাচ ইন্দ্রিয় 

ও বুদ্ধির দ্বারা পদার্থ গুলির গুণ দোষাদি জান! যায়। প্রত্যেক ইন্জিয়ের 
অধিকার পৃথক পৃথক বিষয়ের উপর স্থাপিত| যে বিষয়ের উপর ঘে 

ইন্জ্রিয়ের অধিকার আছে, তাহ! পাইলে সে ইন্দ্রিগের পৃথক তৃপ্তি বোধ হয় । 
যে পদার্থ হইতে কোন না কোন এক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি লাভ হয়, সেই 

দ্রব্য ভাল লাগে । ইহার অর্থ এই যে, মাঁনব-স্বভাব তখন সেই দিকে 

ঝুকিয়া পড়ে। সুন্দর আকৃতি, শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র, স্বচ্ছনলিল৷ আোঁতন্বতী 

দর্শনে চক্ষুর তৃপ্তি জন্মে। কর্ণের তৃপ্ডি কিন্তু সুমিষ্ট স্বর শ্রবণে; নাসিকার 

তৃপ্তি, সুগন্ধ আত্রাণে ; রসনার তৃপ্তি, সুমি দ্রব্যের শ্বাদ গ্রহণে; এবং 

ত্বকের তৃপ্তি, কোমল দ্রব্যের স্পর্শণে লব্গ হয় বলিয়া! এরূপ দ্রষ্য মন্থুষ্যু- 

প্রকৃতির সখ উৎপন্ন করে এবং তজ্জন্যই এ সবল দ্রব্য মানুষের মনে ভাল 

লাগে। এইরূপ তপ্থি, চতুষ্পদ জন্তগণও ভোগ করিতে পার । 

মানবের অন্তরে আর একটী ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে; তাহার নম বুদ্ধি, বিবেক 

বা আলোক অথবা এরূপ যে কোন শবে উহার নাম করণ করিতে পার। 

উহ্ারই কারণে মানুষ, পণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণা হয়। পূর্বোক্ত পাঁচ 

ইন্দরিয়ের পৃথক পৃথক পরিতৃধি পাইবার ভূমিয় কথা উপরে দেখান গেল 
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এই অস্তরিষ্জিয় বুদ্ধিরও' তৃপ্তি গাইবার বিষয় বা ভূমি আছে। সেই বিষয়ৰা 

ভূমি বুদ্ধির গশ্মুখে আসিয়া ঠাড়াইলে বুদ্ধি তাহার আলোচনায় পরম তৃপ্তি 
পাইতে পাঁরে। এই অর্থে মহাপুরুষ হজরত বন্সুল চুরি বলিয়াছেন__. 
“মস্থাপ্রভু আল্লা! ইহসংসারে তিন পদার্থ আমার প্রিয় করিয়! দিয়াছেন-২) 

স্বীজাতি, (২) সুগন্ধি দ্রব্য (৩) নমাজ । নমাঁজে আমার চক্ষু-পুত্তলী শীতল 
হয়|” নমাজ হইতে তিনি পরম তৃপ্তি প্রাণ্ড হইতেন-স্বলিয়। উহার আমন অতি 

উচ্ছে স্থাপন করিয়াছেন । যাহার! আকারে মানুষ, কিন্তু ত্বতাবে চতুষ্পদ, 

প্রবং অন্তর রাজ্যের কোন আশ্চর্য অবস্থা অবগত নহে এবং নিজের শরীক 

ভিন্ন আর কিছু জানে না, সে ব্যক্তি নমাজকে উত্তম বস্ত বলিতে বা নমাজকে 

ভালবাসিভে কখনই পারিবে না। কিন্তু যাহার অন্তরে বুদ্ধি অতীব প্রথর এবং 
ঘিনি পণ্ড স্বভাবের সীগ! অতিক্রম করিনা উদ্ধে উঠিয়াছেন, তিনি আল্লার 
অনস্ত সৌনার্ধ্য এবং আশ্চর্ধা শিপ্প-কৌশল পর্যবেক্ষণ করিয়! এবং তাহার ত্বভাব 

গু গুণের প্রভাব অনুভব করিয়া ঘে প্রকার পরিতৃপ্ত হন, বাহিরের চর্দচক্ষে, 

লুন্দর পদার্থ, প্যামল-শস্যক্ষেত্র ও মনোহর আ্োতম্বতী দর্শনে তত পরিতৃপ্তি 

কখনই পাঁইতে পারেন না। বাহ্ জগতের লৌন্দর্য্য, চর্্চক্ষে দেখিতে যেরূপ 

ছাল লাগে, আল্লার অস্তিত্ব দর্শনে এবং তাহার কারুকাধ্যের সৌন্দধ্য দর্শনে 

উদপেক্ষা শত সহমশ্রগুণ অধিক আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়৷ যায়। আল্লার আধ্যা- 

তিক জগতের সৌন্দধ্য, জ্ঞান-চক্ষে উত্তাসিত হইলে, যে প্রকার অপূর্ব তৃপ্তি 

পাওয়! যাঁয় তাহার নিকট অন্যান্য সমন্ত তৃপ্ধি নিতান্ত তুচ্ছ ও অপদাথ”। 

প্রেমোণপত্তির কারণ-ে সকল কারণে প্রেম উৎপন্ন হর তাহা 

বুঝিতে পারিলে সহজেই জানিতে পার! ধাইবে- আল! ভিন্ন আর কেহ ভাল- 

বাসার পাত্র হইতে পারে না। পাঠক! জানিয়া রাখ--পাচ কারণে 

ভালৰাস1 জন্মে । প্রথম _শ্বাভাবিক কারণ--লোকে স্বভাবতঃ নিজকে 

ভালবাসে-ন্ুতরাং নিজের জীবন, বলগুণাদিও ভালবাসে এবং তজ্জন্য.নিজের 

বিনাশ প।ইতে কেহই চায় ন। যে সকল কষ্টবা যন্ত্রণা জীবনের সাথী-- 

'মরিয়। না গেলে সে ছুঃখের অবসান হইতে পারে না তেমন ছুঃখ পরিহার 

করিতেও কেহই মরিতে চায় না । ইছার কারণ এইযে, মানব স্বীয় প্রকৃতির 

অনুযারী পদার্থ ভালবাসে । নিছ্গের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী হউক এবং নিজের 

গুণ পূর্ণতা পাউক ইহ! সকলের প্রক্কৃতি চায় । স্থৃতরাং নিজের বিনাশ ও 

ওণের লোপ কেহই চাঁন না । উহা মানৰ গ্রকৃতির বিপরীত । লোকে 
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সম্ভানের অস্তিত্বকে এক হিসাবে নিজেয় অস্তিত্বের ধ্সুরূপ বলিয়াই মনে 
করে। এই কারণে লোকে সন্তান ও সন্তানের অস্তিত্ব ভালবাসে । পৃথিবীতে 

কেহই চিরকাল বর্তমান থাকিতে পারে না। তজ্জন্য সন্তানের অস্তিত্বকে 

নিজের অক্তিত্বের অনুরূপ মনে করিয়া সকলেই সন্তান পাইতে বাপন! করে। 

মান্ষের ধন জীবন-ধারণের সাহায্য করে বলিয়া ধনকেও লোকে ভালবাসে । 

মেই কারণে নিম্বের অন্ন, বস্ত্র, ও গৃহ এবং এন্প বস্তু পাইবার উপাঁয়কেও 

লোঁকে ভালবাসে । যাহ হউক--ফল কথ] এই যে, লোকে নিজকে ভালবাসে 

বলিয়া! নিজের অস্তিত্বের কারণ ও উপায়গুলি পধ্যন্ত ভালবাসে এবং নিজের 

আত্মীয় কুটণ্গগণকেও সেই কারণে ভালবাসে । দ্বিতীয় কারণ-__উপকার 
প্রাপ্তি । বাহার হুম্ত হইতে উপকার পাওয়া যায়, তাহাকে লোকে প্রাণের 
সহিত ভালবাসে । এই কারণে জ্ঞানী লোকের। বলিয়াছেন “মানুষ উপকারের 

গোলাম ?” মহাপুরুষ হজরত রন্থুল হ্রা আল্লার স্থানে এই বলিয়া প্রার্থনী? 

করিতেন -“'হে আল্লা, তুমি কোন কুকন্মী লোককে আমার উপকার করিতে 
দিওনা । তদ্রূপ লোক যদি আমার উপকার করে, তবে আমার মন 

ভাহাকে ভাঁলবাসিতে চাহিবে ।” ভালবাসার হেতু উপস্থিত হইবামাত্র হৃদয়ে 

ভালবাসা, আপনা আপনি উৎপন্ন হয় তখন হৃদয়কে ভালবাসিতে বাধা দিয়া 

নিরন্ত করা যার না। উপকার পাইলে, উপকারীর প্রতি ষে ভালবাসা 
উৎপন্ন হয় তাহাঁও আত্মপ্রেমের উপলক্ষেই জন্মিয়৷ থাকে । মানব স্বভাবস্বঃ 

নিজকে ও নিজের শরীরকে ভালবাসে । অন্য কোন ব্যক্তি তোমার উপকার 

করিলে, তুমি তখন সেই উপকারকে নিজের সত্তার উপর করা হইল 

বলিয়া উপকারীর উপর সন্ত হও এবং তাহাকে ভালবাসিতে থাক। লোকে 

্বতাবতঃ স্বীয় শরীরের স্বাস্কা তালবাসে। কোন চিকিৎসক রোগ দূর করিয়! 

তোমাকে সুস্থ করিয়া দিলে, তুমি চিকিৎসককে উপকারী মনে কর এবং 

তজ্জন্য তাহাকে ভালবাদিয়া থাক। তৃতীয় কারণ-সাধূতা । লোকে 
সাধু দয়ালু ব্যক্তিকে ভালবাসে । যে সাধু তোমার সহিত সদ্ব্যবহার করি- 
যাছে তাহার প্রতি তো তুমি অবশ্যই সন্ধঃ হইবে ও ভালব/সিবে,, কিন্ত 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহার সদ্ব্যবহার তুমি কখন ভোগ কর নাই--লোকের 

মুখে শুনিরাছ তাহাকেও তুমি ভালবাসিয়া থাক। নুদুর পশ্চিম দেশীয় 

কোন বাদশার ভান ও সুবিচারের বশ শুনিতে পাইলে ব| তীহার ব্যবস্থায়ে 
পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসী পরম সুখে দিন বাঁপন করিতেছে, এ সংদ্থাদ 
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শুনিলে তুমি তাহাকে ভালবাসিতে লাগিবে। সে বাদশার সাধুতা তৃষি 
ত্বয়ং ভোগ করিতে স্থযোগ না! পাইলেও লোকের যুখে তাহার প্রশংসা শুনিয়াই 
তাহাকে তালবাসিতে প্রবৃত্ত হইবে। চতুর্থ কারণ-সৌন্দর্যোপলন্ধি। যে 
ব্যক্তি পরম সুন্দর হয় লোকে তাহাকে ভালবাসে । সুন্দর লোকের স্থানে 

কিছু পাইবার আশ! ব| হ্থুযোগ না থাঁকিলেও সৌন্দর্ধ্য-প্রীতির শ্বাতাবিক 
টানে ততপ্রতি আসক্ত হইতে হয়। হরিৎ-বর্ণ দুর্বা-ক্ষেত্র ও ম্বচ্ছ-সলিলা 
শোতম্বতী যতটুকুই ভোগে আসক না কেন, তাহাদের নয়নাতিরাম দৃশ্য 
দেখিয়াই লোকে তবুও আনন্দিত হয় এবং তাহাদিগকে প্রাণের সহিত 
ভালবাসে । আল্লার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য বদি লোকে দেখিতে ও বুঝিতে 

পারে, তবে নিজের সমজাতীয় না হইলেও তাঁহাকে ভালবাসিতে পাঁরে। 
সৌন্দধ্যের পরিচয় পরে দেওয়া যাইতেছে । পঞ্চম কারণ--অবস্থা ও 
ভাবের সাদৃশ্য । যাহাদের প্রকৃতি মধ্যে সাদৃশ্য থাকে তাহাদের মধ্যে ত্বতাঁব তঃ 

ভালবাসা জন্মে । সে সাদৃশ্য কখন কখন প্রকাশাই চিন। যাঁয়। তজ্জন্য 
রালকের সহিত বালকের সখ্যত৷ জন্মে, তদ্রূপ দোকানদারের সহিত দোকান- 

দারের এবং পণ্ডিতের সহিত পঞগ্ডিতের প্রণয় জন্মে, অথণৎ সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তির 

মধ্যে সহজেই বন্ধুতা জন্মিয়া থাকে । আবার কখন কথন লোকের সাদৃশ্য 
তাহাদের প্রকৃতির মধ্যে গুপ্ত ভাবে থাঁকে। স্্টির মূলে যে সকল স্বর্গীয় 

কারণ বিদ্যমান থাকে, মানবের জন্মের ঠিক প্রারস্তে সেই কারণের সমতা 
ঘটিলে, ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদের মধ্যে প্রণয় জন্মিয়া থাকে । এই হেতু পয়গন্বর- 
শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষণ হজরৎ রম্মুল (৫1? বলিয়াছেন_-“আধ্যাত্মিক জগতে, 
এক আত্মার সহিত অন্য আত্মার সাদৃশ্য ঘটিয়াছে, আবার পার্থক্যও ঘটিয়াছে।” 
যাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য ঘটিয়াছে, ইহ-জগতে তাহাদের মধ্যে সৌহদ্য জন্মে । 
সেই সাদৃশ্য, জন্মের প্রারভে আল্লার ইচ্ছাক্রমে ঘটিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা 

আর কিছু অধিক বলিবার পথ নাই । 

সৌন্দর্যের পরিচয়_পাঠক! সৌন্দর্য্য কি প্রকার পদাথ--তাহা 

বিচার করিতে গিয়া পঞ্চিত লোকের মধ্যে বু মতভেদ ঘটিয়াছে--যাহার| পণ্ড 
তুল্য চঙ্ষু রাখে-বিচার করিবার শব্কি হইতে বঞ্চিত, তাহারা শরীরের গঠন 
ও মুখ মণ্ডলের লালিত্য এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির, একের সহিত অপরের, হিসাব 

মত বদ্ধনকে সৌন্দধ্য বলে। তর্দব্তীত অন্য কোন পদাথকে তাহারা 
সৌন্দধোয় কান্গণ বলিক্কা গণনা করে না; তাহার। বলে--আকার ও বর্ণ 
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রি 
অবলম্বনে সৌন্দর্য্য বর্তমান থাকে এবং যে পদার্থে আকার ও বর্ণ নাই, তাহা 
ক্ুন্দর হওয়া অসম্ভব | এরূপ কথ! বল! নিতান্ত ভূল | বুদ্ধিমান লোকেরা 
শরীর বিশিষ্ট বস্তকে যেমন মুন্দর বা কদাকার বলেন, অশরীরী-পদাথ কেও 

তদ্রূপ ন্ুুন্দর বা অন্ুন্দর বলিয়া থাকেন, যথা--লিখন জুন্দর, বস্ত্র সুন্দর, 

অশ্ব সুন্দর, গৃহ সুন্দর, বাগান সুন্দর, শহর নুন্দর, শব্ধ সুন্দর গান সুন্দর 

ইত্যাদি । এক্সপ প্রত্যেক পদার্থের সৌন্দর্য্যের অথ এই যে, প্রত্যেক 
পদার্থের পূর্ণ-উন্নতি যেরূপ হওয়! আবশ্যক, তাহা তৎ তৎ পদাথে বর্তমান 
থাঁকে-কোন অংশে অপ্রতুলতা থাঁকে না। পূর্বোক্ত প্রত্যেক পদাথের 
পূর্ণতা পৃথক পৃথক। লিখনের পৃর্োন্নতি বলিলে ইহাই বুঝায় যে, উহার 
অক্ষর, মাত্রা, ব্যবধান ইত্যার্দি একের সহিত তুলনায় অন্যটা সমাকৃতি ও 
পুর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট ॥ নুন্দর লিখন ও সুন্দর গৃহ দর্শনে এক প্রকার সুথ ও 

আনন্দ অন্থুভবে আসে, তবেই দেখ! যায়, কেবল মুখমণ্ডলের আকায় ও বণ 

দর্শনে স্থখ ও আনন্দ সীমাবদ্ধ নহে । সুন্দর বহা চক্ষে দেখিলেই এক প্রকার 
আনন্-স্থখ অন্ুভব করিতে পাওয়া যায় । এ কথা শুনিলে হয়তো! কেহ বলিতে 

পারে--চক্ষে না দেখিলে সৌন্দধ্য-জ্ঞান জন্মে না । কিন্তু সে কথা ঠিক নহে। 
সৌনধ্যকে চক্ষের সঙ্গে সীমাব্ধ কর! অজ্ঞানতার কথা। কেননা! আমরা 
অনেক সময়ে আকার ও বণহীন বস্বকেও সুন্দর বলিয়া থাকি। 

অমুক ব্যক্তির ব্বভাব সুন্দর, বা শিষ্ঠতা উত্তম_-এরূপ কথা তো সর্ধদাই 
বলা হয়। তদ্ব্যতীত ইহাও বলা হয়_“জ্ঞান-মুলক-পাঁপ-তয়/ অতি উত্তম; 

'্বদান্যতা-সহকৃত বীরত;+ সর্বাপেক্ষা স্বন্দর গুণ; এইরূপ “বৈরাগ্য”, নির্লো- 

ততা, “অল্লে-তু্টি' গুণ গুলিও অন্য বছ পদার্থ অপেক্ষা মুল্যবান। এইরূপ 
কথা বিশেষ প্রচলিত সকলেই জানে । এইরূপ গুণগুলি ফেহ চর্মরচক্ষে 

দেখিতে পায় ন1-কেবল জ্ঞান-চক্ষে ও বুদ্ধি-প্রভাবে লোকে বুঝিতে পারে। 

বিনাশন পুস্তকে রেয়াজৎ নামক প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়৷ দিয়াছি 
যে,_ মানুষের আকার ছুই প্রকার; এক- শরীরেরে বাহ আকুতি; দ্বিতীয়_ 

সংস্বভাব বা! অন্তরের গুপ্ত-আক্ৃতি। এই অস্তরস্থ সংস্বভাব লোকে স্বতাঁবত; 

ভালবাসে | এই কারণে লোকে মহাত্মা ইমাম শাঞ্ষেঈ রহমতুল্লাকে ভালবানে') 

এমন কি তাহার পূর্ববর্তী মহাত্ম। ওমর ফারুক ও মহাত্ব। আবুবকর ছিদ্গীককেও 

না দেখিয়া! ভালবাসিয়া থাকে । তাহাদিগকে চক্ষে ন| দেখিয়া কেবল তীহাঁ- 

দের গুণের পরিচয় পাইফাই ভালবাসে । ন্তরাং চক্ষে না দেখিয়। ভালবাসা 
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স্মসম্ভব কথা নছে। বছলোক পূর্বোক্ত মহাত্মাদিগের ভালবাসায় ফাদে আবদ্ধ 
হুইয়া ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, এমন কি এখনও করিতেছেন এক্ধপ 

প্রেমোন্মস্ক ব্যক্তির মধ্যে অনেকে তাছাদের মৃত্তি বা আকৃতি কোন দিন 
চক্ষেও দেখে নাই । এখন তাহাদের দেহ মৃত্তিকারূপে পরিণত হইয়াছে । এ 

অবস্থায় তীহাদের প্রতি ভালবাস! শরীরের বাহ সৌন্দবধ্য দৃষ্টে কখনই হয় 

নাই--ঙাহাদের আন্তরিক সৌন্দর্ধ্য অথাৎ সদ্গুণ ও সংহ্ঘভাবের সৌার্ধ- 
মাধুরীর পরিচয় হইতে দে ভালবাস! উৎপন্ন । তাহাদের অগাধ জ্ঞান, অতুলনীয় 
পাঁপ-ভীতি, নিরপেক্ষ সুবিচার প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া লোকে তাহাদিগঞ্ষে 
ধন ও প্রাণ অপেক্ষ। অধিক ভালবাসে । এই কারণেই পর়গঞ্ঘরদিগকে লোকে 

ধন, প্রাণ ও সন্তান অপেক্ষা! অধিক ভালবাসে । পয়গম্বরগণের মধ্যে মান- 

বোচিত গুণগ্রাম পৃর্ণমাত্রায় থাকে । তাহাদের সমস্ত গুণই উচ্চ ও পূর্ণ। 
সর্বোচ্চ গুণান্বিত পয়গমন্বরগণের সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া কেবল মাত্র 

মহাত্মা! আবুবকর ছিদ্দীকের সম্বন্ধে বিবেচন। করা যাউক । তিনিও পয়গন্বর- 

গণের সমান উচ্চ গুণ গ্রামে বিভূধিত ছিলেন। তিনি 
টা সৎশ্বভাবের ইচ্চ আদেশের যে সৌন্দধ্য মাধুরী বিস্তার 

করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে মুছলমান জগৎ বিষুগ্ধ হইয়! 

তাঁহাকে গ্রাণের সছিত ভালবালিতেছে। তাঁহার চিত্র হইতে অগাধ-জ্ান, 
অতুলনীয়-পাঁপ-ভীতি ( পরছেজগারী ) নিরপেক্ষ-বিচারঃ অনম্য-সত্য, প্রথর 

তেজে বিচ্ছুরিত. হইতেছে । তজ্জন্য তিনি “ছিদ্দীক' নামে ভালবাসা প্রাপ্ত 

হইতেছেন | ভীহার সমবেত গুণাবলী ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলে এক শ্রেণীতে 

“ছেদক” বা পূর্ণ সত্য ও অন্য শ্রেনীতে “এলম' বা. পূর্ণ জান সঙিবেশিত 

হয়। এই ছুই শ্রেণীন্থ গুণ, কতকগুলি পূর্ণ গুণাবলীর সমবায়ে উৎপন্ন । তন্মধ্যে 

একটার অতাব বা অল্লত! হইলে তিনি আর “ছিদ্দীক' নামের যোগ্য থাঁকিতেন 
না; সুতরাঁং £ছিদ্দীক” বলিদ্া জগতের ভক্তি ও ভালবাঁপা পাইতে 

পারিতেন না। এই অন্যর্তীহার এ সমবাযী গুণোৎপন্ধন অন্তিত্বকে আরবীতে 
)-৭3 ১. 2) জোজও ল! ইয়োতিজজ জা এবং বাংলায় 'অপরি- 

হ্ অংশ”, বলে। ( টীঃ ৯৭) মহাজ্ধা ছিদ্দীকের অন্তর্গত ' সকল গুণের 

বা লমবারী “অবস্থার” আকার বা বর্প নাই। আকার ও বর্ণ না থাকায় এফ 

তীকা--৪০২। “জড় বা 'জড়' সকল পদার্থের অতি সুপ্র অবিভাজা অংশকে 'জোজো 
গা ইর়ীতজও জা বলে। উহাঞ্চে বালা বা সংস্থতে পরদাঁপু হল বায়। ইট খর 

১৭৬ জেনীক 
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শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত, গুণকে ভালবাসার পদার্থ বলিয়। স্বীকার করিতে পাঁরেন 
নাই। যাহা হউক, তাহারা পারুন আর না পাঁরুন, মহায্মা! ছিদ্দীকের' 
শরীর তো এখন গলিয়া মাঁটী হইয়াছে । তিনি শারীরিক আকার ও সৌন্দধ্যের 
জন্য কি প্রকারে লোকের ভক্তি ভালবাসা পাইতে পারেন? তথাপি যখন 
তিনি ভক্তি ভালবাসা পাইতেছেন, তখন অবশাই বলিতে হইবে চরিত্রগত 
গুণ নিরাকার ও বর্ণহীন হইলেও সেই গুণের প্রভাবেই তিনি লোকের 
ভক্তি ও ভালবাসা পাইতেছেন। 

যাহা হউক, এ পর্যান্ত যাহা কিছু বলা গেল তাহা পাঠ করিলে সাঁমান্য- 

বুদ্ধি-বিশিষ্ট লোঁকেও চরি্গত গুপ্ব-পৌন্দর্শ্য অন্বীকার করিতে পারিবে না 
এবং প্রকাশ্য আকার ও বর্-গত সৌনাধ্য অপেক্গা চবিত্রগত আম্তরিক 

সৌন্দর্যকে অধিক ভালবাসিবে। প্রস্থরে বা প্রাচীর পৃষ্ঠে অন্কিত মূর্তিকে 
যাহারা ভক্তি কবে, তাহারা এবং যাহারা মহোননত চরিত্রবান পয়গন্গরদিগকে 

ভালবাসে, এই উভষের মধো আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে । ছোট শিশুকে 

তোমার উপর অন্ুরক্ত করিবার ইচ্ছা করিলে, তাহার সম্মুখে তোমার 
ভ্রযুগলের বক্রতাঃ খঞ্জন-বিনিন্বিত চক্ষু ও বদন মগ্ুশের লাবণা বর্ণনা করিলে 

কোন ফল হইবে না। শিশরকে মোহিত ও অন্ুরক্ত করিতে হইলে তাহাকে 

খাইবার মিষ্ট বস্ত, খেলিবার খেলন। ব। পাধী দিয়া তোনার অন্তরস্থ দয়] 

প্রভৃতি 'জড' পদার্থের অবিচাজা অতি ক্ষুপ্ধ অপ্ণ পরমাণু, কিন্তু “অঙগড়া' পদার্থের অবিভ্ভাজা 
ংশের জন্য কোন পৃথক নাম নাউ । “অজড়' পদার্থের অবিন্থজা অংশ এই ক্ষুদ্র “নোটে” 

বুঝাইয়া দেওঘ। বড কঠিন। "শব্দ' একটা “অঙ্ড়' পদার্থ, ইহাকে কর্পন। বলে যত ক্ষত্র 
করা যাউক ন| কেন, ক্ষুঘ্ংশ অলশাউ শি? নামেই বর্তমান থাকিবে, কিছ্চ সে শব্দাংশ 
নিতান্ত ক্ষীণ হওয়াতে কোন ফল বাকারা উৎপন্ন করিতে পারিবে না। রৌদ্রকে যদি জড় 

বা অজড় পদার্থ ধর, তবে তাহাকেও এবপ কল্পনা বলে বিহ।গ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পরিশেষে 

অতি ক্ষত্রীশ আংশিষ্ট থকিবে কিন্ব অতি ক্ীণ ইওরাতে কোন কার্ধাকর হইবে না। রৌদ্রকে 

অন্য প্রকারে বিভাগ করিলে তাহার মধো ছুঠ পণা্থ গাওয়া হাউবে (০) তেজ; (২) আলোক। 

রৌদ্র হইতে আলোক বা তেজ বাহির করিয়া ফেলিলে, অবশিষ্ট পদার্থ আর “রৌদ্র” নামের 

যোগ্য থাকিবে ন|-সৃতরাং তদদ্ধার। রৌদের কাজ হইবে না। এখন সৌর রৌদ্রের ন্যায় 
মহাস্মা আবুবকরের 'ছিন্নীকত্' ভাব লচঘা বিচার কর। তাহ।9 ছুই খেণীর গুণ বা ভাব মিলনে 

উৎপন্ন । (১) এলেম অর্থ।ৎ জ্ঞান; উছ। পরিচয়-মুলক | (২) পরহেজগারী অর্থাৎ ভাল মন্দ 

নির্বাচন পূর্রনক মন্দটা পরিহ্যাগের এবং ছ্ছালটা অঞ্জনের প্রবল ক্মমত|, কুঁই। কশ্ম-মূলক | 
'পরিচযের' দুইটী ভূমি আছে (ক) "অনপ্ঘ পণার্ধ ; (খে) সেই অনন্ত পদার্থ-গুচ্ছের মূল বৃষ্ত 
“আল্লা | এখন ভাবিয়। দেখ জানের ভুদি কতদুর প্রসাত্রিত হইল 'পরহেজগারা' এই 
সাংসারিক কর্মক্ষেত্রের ঈণো সীমাবদ্ধ ।  ছিদ্দীকের “অবস্থ। হইতে জানা ঝ কর্ম-ক্দমতা 

বিয়োগ্ব করিলে বা উহাদের প্রত্যেকটাকে ক্ষুদ্াংশে ভাগ করিলে 'ছিন্দীক' রূপে আর তিতিতে 

পারেন ন। এবং আদর্শ হইঘ! মনুষ্য সমীকের আর কোন উপকার করিতেও পারেন না । 

২৩ ১৭৭ 
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ও ন্সেছের সংবাদ তাহার মনে প্রবেশ করিয়া দিন্তে পারিলে শিশু তোমাকে 

ভাঁলবানিতে লাগিবে। আবার শিশুকে কাহার উপর বিরক্ত করিবার ইচ্ছা 
করিলে, তাহার কদাকার শরীরের নিন্দ| না করিয়! তাহার স্বভাবের ভীষণত্ব 

ও নির্দয়তার সংবাদ জ্ঞাপন করিলে ফল পাওয়া যায়। এই কারণে মুছলমাঁন 
লোক মহাত্সা ছাহাবাগণের সংস্বভাঁবের উজ্জল প্রমাণ শ্রবণ করিয়! তাহাদের 

উপর অনুরক্ত হন। আবার আবুজেহেলের অন্যায় অত্যাচারের সংবাদ পাইয়া 

ভাহার উপর অসন্তষ্ট হইয়া থাকেন। 

যাহা হউক, এ কথ| বেশ বুঝা গেল); সৌনরধ্য ছুই প্রকার-_(১) 

বাহা ও (২) আন্তরিক। বাহা সৌন্দর্যের ন্যার আন্তরিক সৌন্দর্য্য ও লোকের 
প্রিয় হইয়া থাকে। গুণবান ও বুদ্ধিমান লোক যে, নির্বোধ সুন্দর লোক 
অপেক্ষা অধিক তালবাঁসা পাইয়া থাকে, ইহ! সর্বদাই দেখা যাঁ। 

ভ্রিবিধ সৌন্দর্য্য সহজে ম।নবের বোধগম্য হয়। পাঠক ! 
অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিবে লোকে নিম্নলিখিত তিন প্রকার সৌন্দর্য্য 
বুঝিতে পারে এবং সেই গুণের অধিকারীদিগকে ভালবাসে । প্রথম-- 

জ্ঞানের সৌন্দর্যা। এ সৌন্দধ্য মানব সহজেই বুঝিতে পারে। জ্ঞান 
নিতান্ত সৎ, পবিজ্র ও মহৎ বস্ত। জ্ঞানের পরিসর ও বিষয় যত বিস্তৃত 

ও মহৎ হইবে ততই তাহার সৌন্দর্য বদ্ধিত হইবে। সর্ববিধ জানের 

মধ্যে আল্লার পরিচয়-জ্ঞান সর্বাপেক্ষা মহৎ। সেই তত্বজ্জানের সঙ্গে, 
ফেরেশ তাঁর পরিচয়, স্বর্গীয় গ্রন্থের পরিচয়, পরগস্থরগণের পরিচর, শরীঅৎ 

অর্থাৎ ধর্মনীতির মর্খজ্ঞান এবং ইহকাল পরকালের পরিচয়-জ্ঞান মিলিত 
হইলে, সেই জ্ঞান-সমষ্টি নিতান্তই সর্বাপেক্ষা মহৎ হইবে। ছিদ্দীক? 
লোক এবং পয়গন্বরগণ সেই মহৎ জ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী । ুতরাং তাহারা 
সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসার পাত্র। দ্বিতীয়_ক্ষমতভার সৌন্দর্য7 । 
যাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট ক্ষমতা যত আছে লোকে তাহাকে তত অধিক ভালবাসে । 

নিলিখিত কয়েক প্রকার ক্ষমতা অতীব শ্রেষ্ঠ ও মহং__যথা, নিজের দোঁষ 

ংশোঁধনে ও গুণ পরিবদ্ধনের ক্ষমতা । তৎসহ সমাজের দোষ সংশোধন, 

এবং শাসন সংরক্ষণ এবং মানব সমাজের মধ্যে সদ্গুণ, সম্নীতি স্থাপন ও 

ধর্দভাব প্রস্ষ,টন এবং মানবগণকে ধর্দপথে চালাইবার ক্ষমতা । এই সমস্ত 
মহৎ ক্ষমত। একত্র মিলিত হইলে যে সমবায়ী ক্ষমতা জন্মে তাহ! নিভাস্তই 
মহঙ বস্ত। এই শ্রেণীর ক্ষমতা যাঁছার মধ্যে যত অধিক থাকে সে তত 

১৭৮ 
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অধিক তক্তিভাজন ও শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। তৃভীয়__-পৰিত্রতার সৌন্দর্য্য ৷ 

ষে ব্যক্তি সর্ববিধ ক্রুটী হইতে পবিত্র এবং স্বভাবের দোষাদি হইতে নিষ্লঙ্ক 

তাহার সেই নি্কলঙ্ক-ভাব সকলের হৃদয়ে বড় সুন্দর লাগে। স্ধু কার্ধা, 
লোকের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। (টীঃ ৪৮৯) লোকে দয়া মা! মমতা 

ইত্যাদি সদ্ভাবের বশীভূত হইয়া যে কাজ করে তাহা সকলের হৃদয় আকর্ষণ 
করিয়া থাকে । যেকার্ধা, সংম্বভাবের পরিচালনায় সম্পন্ন হয় না, তাহ। 

লোকের মনোরম হইতে পারে না। যে কার্ধ্য হঠাৎ প্রকাশ পার বা যাহ! 

অমনোষোগের সহিত করা হন তাঁহ৷ মনোহর হয় না। স্বভাবের সদ্গুণগুলি 

যাহার মধ্যে পূর্ণ তাহার প্রতি লোকে অনুরক্ত ও ভক্ত হইরা থাকে। 
এই কারণে_মহাম্সা আবুবকর ছিদ্দীককে লোকে ইমাম আবু হানিফা 'ও 

ইমাম শ(ফেঈ রহমতুল্লা অপেক্ষ। অধিক ভালবাসেন এবং পয়গন্বরগণকে 

মহাত্মা আবুবকর ছিন্দীক অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন । (টীঃ ৪2৭) 

আল্লাই কেবল ভালবাসার পাত্র-পাঠক ! জানিয়া রাখ--বান্ত- 
বিক পক্ষে আল্লা ভিন্ন অন্য কেহ ভালবাসার যোগ্য নহে। আল্ল। ভিন্ন 

অন্য বস্তকে ভালবাপিলে ইহাঈ বুঝিতে হইবে যে, সে ব্যক্তি আল্লাফে 

চিনিতে পারে নাই। তবে যাহারা আল্ল।কে ভালবাদে তাহার! আল্লার 

প্রিয়তম ব্যক্তিকেও ভালবাসিয়া থাকে । এই কারণে মহাঁপুকম হজরং রন্্ল 

এর প্রতি ভালবাঁস!, আল্লার ভাঁলবাঁস! হইতেই উৎপন্ন হই থাকে । 

এইরূপ জ্ঞানী-আলেন ও ধার্মিক-সাপুদিগের প্রতি ভালব[সাও আল্লার প্রতি 

ভালবাস! হইতেই উংপন্ন। 
যাঁহা হউক, ভালবাসাব পূর্বে/লিখিত পাঁচটা কারণ লই নিয়লিখিত 

রূপে, একে একে, বিচার পূর্বাক মনে।যোগ করিয়া দেখিলে, এ নিষয়টী মন্দ 

হাদয়জম হইনে। প্রথম-_পূর্ন্মে ব্ল। হইরাছে মাম নিজকে '3 নিজের 
অপসরপপ্জ ৯ পাশ া 

চীকা-_৪৪৩। “লোকে হধু কাজে সঙ্গ হয়না। নে ভাবের উত্তেজনায় কাজ সম্পন্ন 

হয়, তাহ! সৎ ও হৃদয়গ্রাহী হইলে কর্ণটী লোকের হাদঘগ্রাঠী হয়| ভদনাগায় আনা প্রকার” 
এই কথা বুঝাইতে একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া য/ঠনেছে_তুমি হধিত অবস্থায় সন্ধার সময়ে 

কোন গরীব গৃহস্থের পুরণকুটারে গেলে, গৃহস্থ তোমাকে পরম সমাদরে ভাগু! ঘরের মেজেতে 
ছেড়া মাছুরে বসাইয়া শাকাম ক্োজন কারে শিলে এবং তরপেক্ষা আনল খাদোর আয়েজন 

করিতে ন। পারিয়া দুঃখ প্রক্কাশ করিলে তুমি যব আনন্দিত হইবে-ধনীন্ন গৃহে অনাদূত 

ভাবে টেবিলে বনিয়া পলান্ন ভেলে তেমন তৃপ্তি পাইভে কখনই পারিবে না। 

টীক__৪৭৪। এপারাটা মূলগ্নন্থে পরবতী পঞ্চন পারার হ্ারক। চিহ্িষ্থ স্থামে হিল। 

শৃঙ্খলার জনা স্থান পরিবন্ঠন কর! হইল । 

পপ ৯ শি তি সদ াসী শাক শািশসীপপাণা 77 শাপলা 
সি লী শপ শী পিপি পিপি সপ্পপম 

১৯৭৯ 
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জীবন, বল, অবস্থা, গুণ ইত্যার্দি নিজস্ব পদার্থকে ভালবাসে । নিজের প্রিয় 
পদার্থগুলি আল্ল! হইতেই পাওয়া গিয়াছে বলিয় তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া 
এবং তাহাকে ভালবাসা মানুষের কর্তব্য । ভাবিয়া দেখ, মানবের অস্তিত্ব 

এবং গুণাবলী সমন্তই আল্লার দান। তাহার দর! না হইলে মানব “নাস্তি'র 

অন্ধকারময় পর্দার অপর পার হইতে “অস্তিত্বের জগতে আসিতে পারিত 

না। তাহার পর তাহার দয়! না হইলে, মানব এ জগতে আপিয়! নিরাপদে 

তিষ্টিতে পারিত না। আরও দেখ, আল্ল! দয়া করিয়া যাঁনবকে এই হস্ত 

গদ চক্ষু প্রনৃতি অমূল্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও দুর্লভ শক্তি এবং ছুশ্রাপ্য গুণগুলি 

না দিলে মানব জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম, অপদার্থ ও অসহায় হইর| 

বিনাশ পাইত। দেখ-্পবৃক্ষ হইতে ছার! পাঁওয়া যায়। রৌদ্র দগ্ধ ব্যক্তি, 

রৌদ্র হইতে পলাইয়৷ স্ুশীতল-ছাঁদা-আশয় করতঃ প্রাণ বাচাইলে অবশ্যই 

সে ব্যক্তি ছায়াকে ভালবাসিবে, কিন্তু সে বদি উক্ত ছায়া ব্যতীত বুক্মকে 

ভাল না বাসিরা কেবল মাত্র ছারাকে ভালবাসে তবে কি জাশ্চর্যের কথা 

হইবে না? ছায়ার অস্তিত্ব যেমন বুক্ষের অস্তিত্ব হইতে উৎপন্ন, তেমনই 
নিজ দেহ এবং দেহস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং তদন্তর্গঘত বল গুণাদি সমস্তই 
আল্ল। হইতে পাওয়া গিরাছে এমন অবস্থার আল্লাকে ভাল না বাসিয়া কেবল 

নিজকে ও নিজের অঙ্গ প্রতাপ বা শ্গমতা গুণাদি ভালবাসা কেমন গহিত 

কথা! “আল্লা হইতেই নিজের অস্তিত্ব হইছে” এই কথা যে বাক্তি জানে 

ন|, সে অবশ্যই আলিকে ভালবাঁসিতেও পারে না। 

এই কারণে অবোধ মূর্খ লোকের। আল্লাকে ভালপামিতে 

জানে না। ভালবাসা, মীরেফত অর্থাৎ পরিচগ-জ্ঞানের 

ফল। মুর্খ লোক কিছুই চিনে না। নস্ুতরাং ভালবাসিতেও জানে না। 
দ্বিতীয়- লোকে উপকাঁরীকে ভালবাসে । ইহ্-জগতে আল ভিন্ন অন্য 

কেহ উপকার করিতে পারে না, সুতরাং আল্লা! ভিন্ন অন্য কেহ ভালনাস। 

পাইতেও পারে না। যেব্যন্তি আল্লা! ভিন্ন অন্যকে উপকারী বোধে ভালবাসে 

সে নিতান্ত নির্বোধ । আল্লা, কত প্রকারে মানবের উপকার করিতেছেন 

তাহার সংখ্য। মাই। আল্লার উপকার সম্বন্ধে শোকর” ও "তফকোর+ পরিচ্ছেদে 

কিছু লিখিত হইয়াছে । পাঠক! কোন লোকের হৃস্ত হইতে তুমি উপকার 

পাইয়া মনে করিতে পারস্*এ উপকার অমুকের দ্বারা পাইলাম । এরূপ 

মূনে করা তোমার ভুল। বাস্তবিক তুমি সে উপকার আল্লা হইতেই 
১৮০ 

মীরে ক তবা পরিচয়- 
জ্ঞনের ফল-_ভীলবাস। 



প্রেম, অনুরাগ ও গ্রসন্নতা ] ১৭২৫ সল্পিতা পুতম্বচ 
টি ছ।& . 

পাইয়াছ, তবে উহ সেই মানুষের হাত দিয়া তিনি দেওয়াইয়াছেন। আল্লা 

মানুষের মনে এক বলবান দণগ্ুধারী “পিয়াদ।+ স্থাপন করিয়াছেন। সে পিয়া”. 

মান্ষকে উত্তেজনা করিয়। তাহার হাত হইতে কিছু বাহির করাইয়া ছুস্থ 

লোককে দেওয়াইয়৷ থাকে । মানুষ কিন্ত সর্বদাই “পিয়াদার” আঁদেশ লঙ্ঘন 

করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করে; সুযোগ না পাইলে বাধ্য হইয়া অগত্যা 

কিছু দেয়। দগুধারী “পিয়াদ1” বলিয়া! যাহাকে লঙ্গ্য কর! গেল, তাহা 

একটা “বিশ্বাম-জ্ঞান ৷ উহা! মানুষকে জানাইয়! দেয় যে, ছুঃস্থ লোককে কিছু 
দিলে তোমরা পরকালে পুণ্য-ম্ুখ পাইবে এবং ইহকালে ও বহুলাভ মিলিবে। 

ভবিষ্যতে অধিক প্রপ্ির আশার উত্তেজিত হইয়া লোকে দীনহীন লোককে 

কিছু দিতে প্রস্তুত হয়। বাস্তবিক কেহ তোমাকে বা দীন দ্ুঃখীকে কিছুই 

দেয় না, বরং তোনাপিগকে তাহার অবিক-প্রাপির সোগান করিয়া লয় মাত্র । 

বাস্তবিক লোকে দান-গৃহীতাকে তাহার পরকালের পুণা ও ইহসংসারে যশ 

লাভের একটা সোপান করিয়া লইঈয়াছে। মূলে অনুসন্ধান করিলে দেখা 

যায় বিশ্বগ্রভু আল, ধনীকে কৌশশ জালে আবদ্ধ করি তাহার দ্বারা গরীব 

ছ:খীর দুঃখ মোচন করিয়া লইতেছেন-- তাহার অন্তরে প্রবল লাভের লোভ 

দেখাইয়! তাহার হাত হইতে তোমাকে কিছু দিয়াছেন। এই মন্মের কথ! 

“শোকর” পরিচ্ছেদে কিছু বলা হইয়াছে। 

তৃতীয় - দরালু মাপু লোককে মকলে ভালবাসে । এমন কি যাহা হইতে 
কোন দিন দণা পাইবার আঁখ| নাই, তাহাকে ও লোকে ভালবাসে । সুদূর 

পশ্চিম দেশের এক বাদশ| বড় শপিচারক এবং প্রজার উপর বড় দয়া 

করেন। অভাব-গ্রস্ত দরিদ্রের দুঃখ মোচনার্গ নিজের কোবাগারের দ্বার উন্ুক্ত 

রাখিঞাছেন। তীহার রাজ্যে কেহ কাহারও উপর "অত্যাচার করিতে পারে 

ন।। এইরূপ কথ শুনিলে শ্রোতার মন, আতি-নিশ্য় সেই বাদশাকে ভক্তি 

করিবে ও ভালবাসিবে । যদিও সে বুঝিতে পারিতেছে যে, উক্ত বাদশার সঙ্গে 

তাহার দেখা হইবার বা তাহার হাত হইতে কিছু পাইবার কোন সম্ভাবনা 

নই, তথাপি তাঁহাকে ভাল না বাসিন্া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে যাহার! 

দয়ার বশনন্ী হইরা কাহাকে কিছু দেয়, তাহা "আল্লার স্থানে তদপেক্ষা 

অধিক পাইবার আশাতেহ দিনা থাকে । তিনি দয়া করিয়া মানবকে শ্যজন 

করিধাছেন এবং মানবের অন্য বাহ| কিছু প্রয়োজন ভাইও তিনি দয়! করিয়া 

দিয়াছেন। তদ্ব্যতীত যে দ্রব্য প্রয়োজনীর নহে, কেবল শোভা সৌনার্য্য 
১৮৪ 
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বুদ্ধির জন্য আবশ্যক, তাহাঁও আল্ল। পধ্যাপ্ত পরিমাণে মানবকে দিয়াছেন 

ভূতল ও গগন মগুলের রাজ্য এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ মনোমেগ সহকারে 

পর্যালোচনা করিলে বিশ্ববামী গ্রজ।মণ্ডলীর উপর তাহার অলীম দয়া অনবরত 

ঝরিতেছে এ কথা সুন্দর রূপে বুঝা যায়। 

চতুর্থ--সৌন্দধ্য দেখিয়া লোকে অপরকে ভালবাসে । ইতিপূর্বে দেখান 
গিগাছে শারীরিক সৌন্দধ্য কোন কাজের নছে। যাহাকে লোকে আন্তরিক 

সৌন্দধ্য ও চরিত্রগত মাধুধ্যে বিভূষিত দেখিতে পার, লোকে তাহাকে 

ভালবাসে ও ভক্তি করে। এই কারণে ইমাম শাফেঈ রহ্মতুল্লাকে কেহ 

ভালবাসে; কেহ মহাম্ম! আলী করমুল্লীকে ভালবাসে । কেহব| মহাস্মা 

আবুবকর ছিদ্দীককে কেহ মহাত্মা ওমর ফাণককে কেহ মহাম্ম! 'ওছমানগনীকে 

আঁবার কেহ সকলকেই ভালবাসে । আবার কেহণা এ সকল মহাত্সাদিগের 

সঙ্গে সমস্ত পঠ্নগন্বরদিগকে ভাঁলবাঁসে । উক্ত মহাম্মাদিগের চরিত্রগত আন্তরিক- 

সৌন্দর্য্য ও অস্তিত্রগত গুণ সেইরূপ ভালবাসার কারণ। * * * 

পাঁঠক ! ইত্তিপূর্ৰে বল। হইয়াছে জ্ঞান, ক্ষমত| ও পবিত্রতা ৭ এই ত্রিবিধ 

আন্তরিক সৌন্দদ্যই লোঁকে সহজে বুঝিতে পাঁধে এবং সেই সকল গুণের 'অধি- 

কারীকে তাহারা ভালবাসে । এখন পাঠক, এই জ্ঞান ক্ষমতা ও পবিত্রতা গুণের 

পূর্ণতা লইয়! বিচার করিয়া দেখ_এমন অবস্থায় এই গুণগুলি মালার মধ্যে ঘেন্ূপ 

অসীম ও পূর্ণ মাত্রায় আছে, সে পরিমাণে দান্ুষেব মধ্যে কখনই থাক। 

সম্ভবে না । এই জন্য আাল্লাই বাস্তবিক ভালবাঁপাব এক মাত্র যোগ্য পান্র। 

এমন অবোঁধ কেহ নাই-যে বাক্কি আল।র জ্ঞানের সহিত সমস্য ফেরেশ তা! 

ও ভীন মানবের জ্ঞান একত্র তুলনা করতঃ াকলের জ্ঞান সম তুস্ছ ও 

নগণ্য বলিয়া বুঝিতে না পারে। এই উপলক্ষে স্ব্ং আল্লা বলিরাছেন__ 
| 

ঠা রর / পট নি ? পি ৮ 
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জানের মধ্য হইতে তোমাদিগকে অতি সামান্য মাত্রই দেওরা হইমাছে।” 

ভি "সরা বনীএছরাইল। ১* রোকৃ)। সর্ববিধ জ্ঞানের পরিমাণ 

করা৷ দুরের কথা, জগতের সমস্ত জ্ঞানী বুদ্ধিমান লোক একত্র হইগা এক 

পিপীলিকা বা মশকের নি্ভাণ মধ্যে আল্লার যে জ্ঞান ও কৌশল প্রযুক্ত 

হইয়াছে তাহা জানিতে হাঁজার বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিলেও রুতকাধ্য হইতে 

১৮ 
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পারিবে না। আর যদিও বা যৎসামান্য জানিতে পারে, তাঁহাও আল্লার 

অনুগ্রহ হইতেই জানিতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন দিক হইতে পারে না। 
এ সম্বন্ধে আল্লাও বলি]াছেন-- 

শা রিনি এটি পা ৩০ পি পাটি ডি পর্ণ তি ভারি 

০ রর 1১1 | 451০ & ১০৮১ (৯1 

“আল্লা মানবকে স্ষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহাকে বর্ণনা করিবাঁর ধরণ শিক্ষা দিয়া- 

ছেন |” ২৭ পার | শ্র! রহমান । ১ রোকু।) মানুনের সম্মুখে জ্ঞানেব প্রশস্ত 

রাজপথ খোলা থাকিলেও এবং অনীম জ্ঞান অঞ্জনের শক্তি দেওয়া হইলেও 

ইহাদের সীমাবদ্ধ জীবনে, জ্ঞানের পরিমাণও সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। আল্লার 

জ্ঞান, যে দিক দিনা ব| যে কোন বস্তর সম্বন্ধে দেখা ষাউক না কেন, বুঝা 
যাইবে, তাহার জ্ঞানের সীম! নাই | মাহ্থষের জান তাহাবই প্রদত্ত; সুতরাং 

যাবতীর জ্ঞান তীাহাবই জ্ঞান বলিতে হইবে । আল্লাব স্থষ্ট পদার্থ হইতে, 

মানুষ জ্ঞান লা করিতে পারে কিন্ক 'আল্লার জ্ঞান, স্থষ্ট-মানুষ হইতে লব্ধ 

নহে। পাঠক! ক্ষমতার” মধন্ধে আলোচন। করিলে বুঝিতে পারিবে 

তাহাও মানুষের প্রিগ পদার্থ । তজ্জন্য মহাম্মা আলীর বীরত্ব, এবং মহাত্মা 

ওমর ফাঁরুকেব সুবিচার ও সুশাসন, জগতের লোকে ভালবাসে । ইহার 

কারণ এই বে-এ প্রকার গুণও এক প্রকার “ক্ষমতা'_কিন্। আল্লার সর্ধাবিধ 

পূর্ণ ক্ষমতার মাক্মুখে সমস্ত জগৎসাসীর ক্ষমতা একত্র কিয়া তুলন। করিতে 
গেলে বুঝ যাইবে ইহাদের ক্ষমতা-সমষ্টি কিছুই নহে। হষ্র-জীবের ক্ষমতা 

আল্লা হইতেই আগত ও প্রাপ্ত । সভরাং মন্ুষ্যাদি জীব মাত্রেই ক্ষমতা বিষয়ে 

অপূর্ণ ও অসহার। আল! দণ! কবিঘ! ইহাদিগকে ফতটুকু 'ক্ষমতা” দিয়াছেন 

তন্্ভিন্ন ইহাদের কিছুই নাই। 'একটী শ্রদ্র মাচ্ী, মানুষের কোন জব্য 

একটুকু খাইলে সেই মাছীর নিকট হইতে তাহা ফিরিগা লইতে মানবের 

ক্ষমতা নাই। এখন বুঝ মানুষ কি প্রকাৰ অগম আলার ক্ষমতা পূর্ণ_ 

তন্মধ্যে ক্রটার লেশ নাই ;$ "আবার “স গমতার পরিমাণ কত, তাহারও 

অবধি নাই। ভৃমণ্তত ও মআঁকাশমঞ্চল এবং তছতয়ের মধ্যে যাহ! কিছু 

আছে যথা--ফেরেশ তা, জেন, এন্ছান (ননুষা) জীব জন্ত, উদ্ভিদ, পাহাড়, 

পর্বত, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সুধ্য সমস্তই তাহারই পূর্ণ ও অমোঘ ক্ষমতা হইতে 

উৎপন্ন। তদ্বাতীত 'জাকাশাদির ন্যায় “জনন্ত' পদার্থ এবং “সময়” বা “কাল 
১৮৩ 
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এর ন্যায় “অনাদি অনন্ত পদার্থও তিনি বহু স্থ্টি করিয়াছেন। এ অবস্থায় 

'আগ্না ভিন্ন আর কে “ক্ষমতার জনা ভালবাসা পাইতে পারে? অতঃপর 

পবিজ্রতা সম্বন্ধে দেখ_যে ব্যপ্তি ভ্রুটী হইতে যত “পবিত সে তত 
ভালবাসার বোগ্য। মানুষ কখনই ক্রটী শুন্য হইতে পারে না) সুতরাং 
সে কখনই পূর্ণ ভালনানাও পাইতে পারে না। মানুষের প্রথম ক্রটা এই 
যে, সে পাস প্রভু নহে। তাহার পর ইহার শমতার মধ্যে একটা বড় 
ক্রটী এই যে, ইহার অস্তিহ নিজের দ্বার৷ উৎপন্ন হয় নাই_অপর কর্তৃক 

হৃষ্ট হইরাছে। শ্গমতা-হীনতা অপেক্ষ। মানবের আর কি ঝড় ক্রটা 

হইতে পারে? তাহার পর ইহার জ্ঞানের অন্তর্গত ক্রটা দেখ-_মানব 

গরোক্ষ পদ্দার্পের কোন সংবাদই পাইতে পারে ন|। ইহার জ্ঞানাধার-মস্তকের 

মধ্যে একটা ক্ষুদ্ধ শির! স্থানঢাত হইলে মস্তকে এমন বেদন| উপস্থিত হইতে 

পারে যে, তাহাতে সে পাগল হইতে পারে; কিন্ধ মানব সে বেদনার কারণ 

বুঝিতে পারে না। তাহার পর সেই রোগের ওষপ তাঙার সম্মুণে বিরাজমান 
থাকিলেও সে চিনিননা লইতে পারে না। ইহা অপেক্ষা মানবের গুকতর 

ক্রুটী আর কি? পাঠক । যদি তুমি মানুষের অলহাগতা ও অজ্ঞতার হিসাব 

করিতে প্রবৃন্ত হও, তবে বুঝিতে পারিবে, মানব যে একটু যৎসামান্য 

জ্ঞান ও ক্গমতা পাইগাছে তাহা অজ্ঞানতা ও অসহারতার মধ্যে ডুবিয়া অদৃশ্য 

হঈর। গিনাছে। মানন, ছিদ্দীক বা পরগনঙ্গর তুলা জ্ঞানী ও ক্ষমতাশালা 

হইলেও সেই একই কথা । স্থজন কর্ত৷ আল্লাই সর্বধিধ ক্রটী হইতে পবিন্ন | 
তাহার জ্ঞানের সীমা নাই_অজ্ঞনতার লেশ নাই। তাহার ক্ষমতার ও সীম! 

নাই-সে ক্ষমতা ঝোন স্থানে প্রতিহত হইতে গারে না; তিনি ক্ষমত। 

প্রয়োগ করিয়া কিছুমাত্র ক্লান্ত হন না। সপু-আকাশ ও মপ্ত-পাতাল তাহার 

ক্ষমতার হস্তে রক্ষিত। তিনি নিমিষে সমস্ত স্ই্-পদার্থ বিনাশ করিতে পারেন 

এবং লক্ষ লক্ষ জগৎ, পলকে স্থষ্টি করিতে পারেন। এ উভয় কার্যে তাহার 

ক্ষমতার মধ্যে কিছুমাত্র শ্রান্তি বা ক্লান্তি উৎপন্ন হয় না। তাহার সর্ববিধ 

গুণ, পূর্ণ, তন্মধ্যে হান বৃদ্ধির অধিকার নাই। তিনি সর্ববিধ ক্রুটী হইতে 

পবিত্র । অগ্তাব বা “নাস্তি” তাহার বা তাঁহার গুণের মধ্যে স্থান পায় 

নাই। তাহার অস্তিত্বের কোন দিকে বা স্থানে অপ্রতুলতা বা হাস স্পর্শ 

করিতে পারে না। এমন আল্লাকে ভাগ না বাঁগিয়া অপরকে তালবা সিতে 

যাওয়া পূর্ণ মূর্খতা । বাহার সমস্ত গুণ নি্ধলন্গ ও পূর্ণ, তাঁছার প্রতি বে 
১৮৪ ভালবাস! 
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উ 
ভালবাস! জন্মে, সে ভালবাসা, উপকার-প্রাপ্তি-অনিত-কৃতজ্ঞতা হইতে বছ উন্নত | 

উপকার-প্রাপ্তি স্থলে, কৃতজ্ঞতার আকারে যে ভালবাস! জন্মে তাহা, প্রাপ্ত-. 

উপকারের অল্পত বা আধিক্য অনুসারে তারতম্য হয়; কিন্তু আল্লার প্রতি 
তালবাসা তাহার মহত্ব ও গুরুত্ব বিচারে এবং তাহার গুণের পূর্ণতা পবিভ্রতা 

ও ক্রেটীশূন্যতা জ্ঞান হইতে জন্মে । এই জন্য সেই ভালবাসার পথ পূর্ণতা- 
প্রাপ্তির দিকে প্রসারিত আছে এবং উহা (পূর্ণ-প্রেমে' পরিণত হইতে পারে। 
আল্লা এই কারণে মহাত্ম। হজরৎ দাউদ নবীর প্রতি প্রত্যাদেশে বলিয়াছিলেন_ 
“আমার যে বান্দ শাস্তির ভয়ে ব৷ প্রাপ্তির লোভে এবাদৎ না করিয়া, আমার 

প্রতুত্ব ও গৌরবের মন্মান-প্রদর্শনার্থ এবাদৎ করে সে সর্বাপেক্ষা আমার 
প্রিয় ।” জব্বর গ্রন্থে লিখিত আছে-“ষে ব্যক্তি বেহেশতের লোভে ও 

দোজথের ভয়ে আমার এবাদৎ করে তাহ! অপেক্ষা আর কে অধিক অত্যাচারী? 

বেছেশৎ ও দোঁজথ প্রস্তুত না! করিলে কি আমি তাহাদের এবাদৎ ও 

বন্দেগী পাইবার উপযুক্ত হইতাম ন1?” 

পঞ্চম-_যাহাদের প্রকৃতি মধ্যে সাদৃশ্য ও সম্পর্ক থাকে তাহাদের মধ্যে 

স্বভাবতঃ ভালবাসা জন্মে। আল্লার সঙ্গে মামষের এক বড় সম্পর্ক আছে। 

এ কথ আল্লাও স্বীকার করিয়াছেন 

ছ94 তা নর চি শি টিতে 

(55 ০০ ৎ | ৬৩, ০97 | ৮১ 

“্বল-কুহ আমার প্রহর 'আম্র' এর অন্তর্গত।৮ (১৫ পার! । সুরা. 

বনীএছরাইল। ১০ রোকু।) এবং মহাপুরুষ হজরত রসুল স্টোর স্বীয় 

হদীছে বণিগ্লছেন__“আলা নিশ্চয় আদমকে তীঁচাক ছুরতের অনুরূপে স্ষ্টি 

করিয়াছেন।৮ এই উভয় প্রমাণ হইতে জান। বাষ আল্লার সহিত মানুষের 

এক বড় সম্বন্ধ আছে। স্বয়ং আল্লা মহাপুরুষ হজরত রজ্ল পি, মুখ দিয়া 

এ কথা বলাইয়৷ লইয়াছেন-:"আমার বান্দা আমার নৈকট্য পাইতে চেষ্ট। 

করিলে আমি তাহাঁকে নিজের বন্ধু করিয়া লই এবং আমি তাহার" কর্ণ চক্ষু 

ও জিহ্বা হইয়া থাকি তিনি মহাআা! হজরৎ মুছা! নবীকে বলিধাছিলেন_.. 

“আমি যখন পীড়িত ছিলাম তখন তুমি আমাকে দেখ! করিতে আস নাই 

কেন?” হজরৎ নিবেদন করিয়াছিলেন_-“হে আল্লা” তুমি সমস্ত বিশ্ব জগতের 

কর্তা ও মহাগ্রন্থ; তুমি কেমন করিয়া পীড়িত হইয়াছিলে ?” উত্তর আসিয়া-, 

প্রি ১৮৫ 
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টি 
ছিল--“অমুক ব্যক্কি” পীড়িত ছিল। তাহাকে দেখিতে গেলে আমাকেই 

দেখিতে বাঁওয়। হইত | বিশ্ব-প্রভূ আল্লার সহিত মানব-“ছু্নতের” সম্বন্ধ 
বুঝাইবার জন্য দর্শন পুস্তকে কিছু বলা গিয়াছে। “ছুরৎ শবের গুঢ় অর্থ, 
পুস্তকে লিখ। সঙ্গত নহে । লিখিলেও সাধারণ লোৌক বুঝিতে পারিবে না 

এক বুঝিতে গিয়! অন্য কিছু বুঝিয়৷ ফেলিবে, তাহাতে তাহা'রই ক্ষতি হইবে। 

সাধারণ লোকের কথা কি, অনেক জ্ঞানী লোকও এই “মোকামে' উপস্থিত 

হইয়! উলট খাইয়া পড়িয়া গিয়াছেন অর্থাৎ সাদৃশ্যের ধশাধায় পতিত হইয়াছেন। 

কেহ বিবেচন। করিয়াছেন-_ “ছুরৎ, বাঁহ্য আকার ভিম্ন আর কিছু নহে। 

বেহ ইহা বিবেচনা করিতে পাঁরেন, মানবের বাহ্য আকারের সহিত আল্লার 

সাদৃশ্য না মিলিয়। যাইতে পারে না। আবার কেহ কেহ বিবেচনা করেন_ 
“ঘটাকাশ' 'পটাঁফাশ' রূপে আল্লা সর্ধন্র “সংগ্রবেশ' (হলুল) করিয়া আছেন 

কেহবা “সংযূজ্য” বা “সাকল্য” (এতেহাদ ) মতের ঘুর্ী চক্রে পড়িয়াছেন। 
(টীঃ ৪৮৫৭) যাহা হউক, আল্লার সঙ্গে মানুষের যে “বিশেষ সন্বন্ধ আছে তাহ! 

বুঝ! বড় কঠিন ব্যাপার। এস্বলে এতগুলি কথা বলিবার উদ্দেশ্য এইযে 

ভালবাঁলার কারণগুলি যদি তোমর! শ্ুন্দর মত হৃদয়ঙগম করিতে পার তবে 

বুঝিত্তে পারিবে-্আল্লাকে ভাল ন! বাসিয়া অন্য কিছু ভালবাঁসিতে যাঁওয় 

নিতান্ত মুর্খতার চিহব। যে সকল পণ্ডিত কথার আড়ম্বরে তর্ক করেন 

তাহারা বলিয়াছেন--ভিন্ন জাতীয় পদার্থকে কেহ ভালবাসিতে পারে না, 

আল! আমাদের সম্জাতীয় নহেন এই জন্য তাহাকে ভালবাস! অসম্ভব 

ব্যাপার । তাহার আরও বলেন- আল্লার আদেশ পালনের নামই তাহার 
প্রতি ভালবাসা । পাঠক! তার্কিক পণ্ডিতদের এই কথায় তুমি অবশ্যই 
তাহাদের সাদা অন্তরের পরিচয় পাঁইবে। তাহার! ভালবাসা ব। প্রেম বলিলে 

স্ত্রী পুরুষের ভালবাসা ভিন্ন আর কিছু বুঝেন না। অবশা তাহাদের কথা 

এক হিসাবে যথাথ? কেনন! জী পুরুষের মধ্যে যে কামজ-ভালবাসা জন্মে 

তাহ। অবশ্য “্বজাতীয়ত্ব চায়। কিন্ত আমর! যে ভালবাসার কথা বলিতেছি 

টাকা--৪৪৫ | “আলা, নিজের “চুরতের' অন্ুরূপে আদমকে স্বজন করিয়াছেন” এ কথায় 
লোকে ভিতর বাহিক্প সম্ধত্র সাদৃশ্য দেখিতে গিয়া আল্লার হাত প| বিশ্বাস করে। কেহ 
বলে-_অনস্ত আকাশের কির়দংশ ষেমন “ঘটে কিছু ভাগ “পটে প্রবেশ করিয়া আছে, 
আমাও তদ্রূপ মানব দেহে (হলুল) প্রবেশ করিয়া আছেন। আবার অন্যে বুঝে-আল্লা মানবের 

মদে (এতেহীদ) 'সংযুক্ত' হইয়া বা “সাকলা, ভাব ধারণ করিয়া থাকেন। এ সমস্ত মত 
এছলীমের অনুমোদিত নহে। 

১৮৩ 
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টি 
তাহা অন্তরস্থ স্বভাবের সৌন্দরধ্য ও পূর্ণত্ব চার--আকরুতিগত সাদৃশা চার না। 

যাহারা পয়গম্বরগণকে ভালবাসে, তাহারা এ জনা তালবাসে না যে তাহাদের 

হস্ত পদ ও বদন মগুজের ন্যাঘ পয়গন্থরগণেরও হত্ত পাদ মুখী আছে; 
বরং এই কারণে লোকে পয়গস্থরদিগকে ভালবাসে যে পয়গন্বরগণের সংন্বভাব 
ও আস্তরিক অবস্থ! ও সদ্গুণের সঙ্গে উহাদের সেই সেই গুণের সাদৃশ্য 
আছে। তাহারা পয়গম্থরদিগের সাদৃশ্যে জীবিত আছে; জ্ঞান রাখে) 

ইচ্ছা! করিয়। থাকে; বথা বলিতে পারে; শুনিতে পারে; দেখিতে 

জানে। তবে কথা এই, মেই সকল শক্তি পয়গন্বরদিগের মধ্যে পূর্ণ ও 
উন্নত । মানবের মধ্যে & সকল শক্তির মুল পত্তন আছে স্থতরাং সাদৃশ্য ও 

আছে, কিন্তু সাধারণ লোকের তুলনায় পয়গন্থরদিগের এ সকল শক্তি বা 

গুণের উন্নতি আকাশ পাতাল প্রভেদ । পয়গম্থরদিগের অবস্থা অধিক উন্নত 

হওয়াতে সাধারণ লোক হইতে তাহাদের মে দূরস্থ ঘটিয়াছে তাহাতেই ভালবালা 
বদ্ধিত হয়। সম্বন্ধ বা সম্পর্ষের কারণে যে ভালবাসা জন্মে তাহার মূল এই 

দূরত্বে কাটা পড়ে না। পরয়গম্বরদিগের সহিত সাধারণ লোকের “ছুরৎ 
সম্পর্কে যে সাদৃশ্য আছে তাহার পূর্ণ তত্ব এবং পরিচয় সকলে জানিতে 
না পারিলেও উহার অন্ডিহ সকলেই স্বীকার করে এবং বুঝিতে ও পারে। 

আল্লার 'দীদার” সর্বাপেক্ষা! মিষ্ট । পাঠক! বুঝিতে চেষ্ট। কর_. 
আল্লার “দীদার+এর মধ্যে যেমন 'ও যত সুখ পাওয়া যায় অনা কোন পদার্থে স্কেমন 

ও তত স্ুথ পাঁওধ। যাইতে পারে না। ( টীঃ ৪৬) কিন্ধু ঠোনরা সাধারণতঃ 

সকল মুহুলমানের মুখে একথা শুনিতে পাও যে “আল্ল।ব দীদারের তুল্য 

মিষ্ট শানন্দ আর কোন পদার্শে নাই |” এ কথাটী কিন্ত সর্ব সাধারণের অভিজ্ঞতা- 

টীক।-_৪৪৬। শ্দীদার' ও 'মীরেফত' শব্দের অর্থ ও পার্থক্য জানা আবশাক। 'মীরেঞ্ছত' 

শব্ষের অর্থ তত্ব-জ্ঞান বা পপূর্ণ পরিচ' । আল্লা, ক্ষেরেশ তা, মানবাস্মা, পরকাল প্রত্ৃতি 
আধ্যাত্মিক পদার্থ, জল, স্থলাদি জড় পদার্থ, অগ্নি, তেদ,। আলোক," শব ইতাদি জড়ীর 

অবস্থা ; জীবন মরণ, লোভ, জ্োধ, অনুয়াগ, বিরাগ প্রভৃতি জড়'ও অঙজড় পদার্থের মিলনোৎপন্ন 

এবং এর প্রকার যাবতীয় ব্যাপার, ক্রিম, গুণ ইত্যাদি পাস্তন অবস্তা, অস্থরিশ্রিয় ও বাহোল্রিয় 

যোগে জানাকে 'মী,রফৎ বলে। আর মৃত্যুর পর আগ্ম। ঘথন দেহের চাপ হইতে ও দেছ- 

জাত সংস্কারের আবিল্য হইতে নির্ণ-ক্র হইবে তখন 'অস'খা-পদার্থ- €চ্ছের-মুল-বৃস্ত আল্লাকে 

সাক্ষাডাবে সন্দর্শন করাকে 'দীদার বলে। জীবিহকালে আযম, দেহাবন্ধা থাকায় চক্ষু কর্ণাদিয় 
আধিকার বিভিন্ন পথে সীমাবন্ধ থাকে এবং তজ্জনা চক্ষুর জবা পনার্থ কর্ণ জানিতে পারে না। 

মৃত্যুর পর নে বাধা ঘুচিয়া যায়। তখন সমস্থ ইন্দিয় ও বুদ্ধি বৃত্তি সোজা ছাবে ওতপ্রোত 

ভাবে পূর্ণ বলে আল্লার বাহা ও আভান্তরিক সৌন্দ্ধা সন্দ্শন করতঃ বিমুদ্ধ হইবে। 'দীদার'» 

সর্ধন্োবে সঙ্গশন | মীয়েফৎপূর্ণ পরিচন়্ বা ভন্বজ্ঞান। 

১৮৭ 
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| এ 
া-জঞানের কথা নছে। ইহ! তাহাদের সম্প্রদায়-গত-মানিত “বিশ্বাসের” কথা । 

বিচার করিয়া দেখ_-যে পদার্থ অনন্ত, কোনও দিকে যাহার সীম! নাই-_- 

কোন দিক্ দিয়া যাহাকে দেখিয়া! শেষ করিতে পারা যাঁয় না, এবং যাহার আঁকার, 

প্রকার বা বর্ণ নাই তাহাকে কেমন করিয়! দেখা যাইবে? এবং সে দর্শনে 

আনন্দই বা কিরূপে জন্মিবে? সে অনস্ত বস্ত কি প্রকার, তাহাই যখন 

বুঝ! যাইবে না, তখন আনন্দ কোথা হইতে আসিবে? তবে কথাটা ধির্ঘ- 
শাস্ত্রেরঠ বিধান বলিয়া সকলে মুখে মানিয়া লয় ও “অন্ধ-বিশ্বাস, করিয়! 

থাকে ; কিন্ত তাই বলিয়া তাহাদের হৃদয়, সহসা সে কথা গ্রহণ করিতে 

পারে না । ন্বৃতরাং তাহাদের মনে আল্লার জন্য অন্নুরাগ বা আসক্তি জন্মিতে 

পারে না! মানুষ যে বস্ত্র জানে না বা জানিতে পারে না তাহার প্রতি 

আসক্তি কেমন করিয়া হইতে পারে? যাহ! হউক, এ প্রহেলিকার বিচার 

এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে হওয়া দুক্ধর; তথাপি আমরা ঈঙ্গিতে কিছু কিঞ্চিৎ গ্রকাশ 
করিবার চেষ্টা করিব। 

অলক্ষ্য ও দুজ্ঞেয় আল্লার দীদার কিরূপে সম্ভব তাহ 

ইজিতে বুঝিতে হইলে চারিটা মুল তথ্য জান! চাই। পাঠক! 
জানিয়া রাখ__শলক্ষ্য ও দুজ্ঞেয় আল্লার দীদার কিরূপে সম্ভব--এ গপ্রাহেলিকার 

বিচার ও নিষ্পত্তি নিয়লিখিত চারিটী মূল তথ্যের উপর নির্ভর করিতেছে। 

সেই চারিটী মূল কথ! জানিতে পারিলে আল্লার দীদার যে সর্বাপেক্ষা মিষ্ট 

একথা বুঝিতে পারা যাইবে । (১) এলেম? ও “মীরেফৎ” হইতে যে আরাম 

ও আনন্দ পাপ তাহার মধ্যে চক্ষু-গ্রহৃতি ইন্দ্রিয়ের বা হন্ত-ত্বকাদি অঙ্গের 

কোন সংশ্রব নাই। (২) হৃদয়ের “বিশেষ প্রকৃতি, অর্থাৎ বুদ্ধি বৃত্তি, জ্ঞান 
হইতে যে আনন্দ পাইয়া থাকে তাহা ইন্ছিয়লন্ধ বা প্রবৃত্তি-লন্ব আনন্দ 

অপেক্ষা অধিক মিষ্ট_-অধিক গ্রবল। (৩) আল্লার মীরেফৎ, অন্য পদার্থের 

“মীরেফৎ অপেক্ষা অদ্দিক উৎরুষ্ট। (৪) আল্লার 'দীদার, আল্লার 'মীরেফৎ, 

তাপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক । যাহ! হউক, মানব যখন এই চাৰিটী 

মুল-তথ্য (টীঃ ৪**) জানিতে পারিবে তখন সে নিশ্চয়--অতি নিশ্চয়__ 

এ কথাও বুঝিতে পারিবে যে “আল্লার দীদার অপেক্ষা অন্য কোন 
পদার্থ আননাদায়ক নহে | 

টীক__8৪৭। মূল গ্রন্থে যে ক্রম অবলম্বনে মূল-তথা-চতুষ্টয়ের নাম লিখা হইয়াছে, পরে 
বিশ্তুত পরিচয় দিবার সময়ে সে ক্রম রক্ষিত হয় নাই অর্থাৎ ঠিক প্রথমের পর দ্বিতীয় তৃতীয় 

ইাদি দেওয়! হয় নাই। আমর! পরিচয়ের নম্বর ঠিক রাগিঘ! নামের স্থান পরিবতুশ করিয়া দিল্লম | 

১৮৮ 

ল্তেনৌজ্ডভা 
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চিন 
আল্লার দীদ:রের তাৎপর্য বুঝিবার জন্য জ্ঞাতব্য প্রথম 

মুল তথ্য। ইহা বুঝা আবশ্যক যে_জ্ঞান ও “মীরেফৎ হইতে আত্মা 
যে অভূতপূর্ব আরাম ও আনন্দ পায় তাহার মধ্যে র 

শরীর বা ইন্দ্রিয়াদির কোন সংশ্রব নাই। পাঠক! সা 

জানিয়৷ রাখ-_স্থষ্টি-কর্তা আল্ল।, মানবের মধ্যে বহু শক্তি 
ও বনু বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাদের প্রত্যেকটীকে ভিন্ন ভিন্ন 

কাধ্যের জন্য স্থজন করিয়াছেন; মে কাধ্যের জনা যে শক্তি স্্ হইয়াছে 

তাহাই তাহার “প্রকৃতি চাঁয়। পপ্ররুতি” যে কাধ চায় তাহা করিতে গেলে 

সখ ও আনন্দ ভোগ করিতে পায়। দেখ উচ্ছৎঙ্খলতা নিবারণ ও সুবন্দোবস্ত 

স্থাপনের জন্য ক্রোধ-প্রবৃত্তির সৃষ্টি হইছে । তদ্রূপ কার্য করিতে গিমা 
ক্রোধ আনন্দ পার । খাদ্য এবং ভোগা বস্ব সংগ্রহ জন্য লোভকে সুজন 

কর! হইয়াছে । ভোগের বস্ত্র লাঁভ করিতে পাঁরিলে লোভ পরিতৃপ্ত হয় 
এবং তজ্জন্য অন্য প্রকার আনন্দ প্রাণ্ হম্ঘ। এই প্রকার শ্রবণ শক্তি, 

দর্শন শক্তি, এবং অন্যান্য বছ শক্তি পুথক পৃথক কাধের জন্য মানব-দেহে 

যুক্ত হইয়াছে, এবং তাহার! স্বন্ব কার্য করিয়া বিভিন্ন প্রকার আরাম ও 
আনন্দ পাঁয়। লুতরাং বুঝ| যাইতেছে, প্রত্যেক বুন্তি বা শক্তির জন্য আনন্দ 

পুথক পৃথক । এমন কি একের আনন্দের মহিত অন্যের আনন্দের বিরোধ 

আছে। দেখ-কাম প্রবৃত্তির সহিত ক্রোধের বিরুদ্ধ সম্পর্ক আছে। কাম 

প্রবৃত্তি যাঁহা পাইলে চরিতার্গ হর তাহার উপর কেহ কখনই ক্রোধ 
প্রকাঁশ করিতে গাঁরে না-আবার কোঁধের উদর হইলে কাম-ভাব লুকাইয়! 

যাঁয়। আবার দেখ- শক্তির তীব্রতা ও ক্গীণতার তাবতম্য অনুসারে আনন্দের 

ইতর বিশেষ হয়। ভোজন-লোভ, খাদ্য পাইলে আনন্দ পায়। তাহার উপর 

ক্ষুধা যদি ভোজন-লে।ভকে পিশেষ উত্তেজিত করিয়া দেয় তবে সে আহারে 

ধত সুখ ও আনন্দ মেশে, সুধু লোভে তত মিলে না। আবার প্রবৃত্তি বা 

খক্তি গুলির মধ্যে কোনটীকে ষ্টিকর্ত। স্বভাবতঃ অন্য অপেক্গা বলবান 

করিয়া! দিয়াছেন! বলবাঁন প্রবুভতি, অবশ্যই দ্র্বাল প্রনুন্তি অপেক্গ৷ অধিক 

আনন্দ পাইবার যোগ্য। দেখ_মামুদের ভ্রাণেন্দ্রিযর অপেকা দর্শনের স্বভা- 

বতঃ প্রবল । এইজন্য সুগন্ধ আঘাণে লেকে যে সুখ ও আনন্দ পার তদ- 

পেল রমধীয় বস্ত্র দর্শন-জাত-আনন্দ দভাবতঃ প্রথর হইয়! থাকে । স্থষ্টিকর্ত। 

মানবের মনে বুদ্ধি নামক এক শাশ্চধ্য শক্ধি' স্তাপন করিয়াছেন। মানবের 
সিল 
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'। (টি ইং 
মধ্যে যত প্রবৃক্তি বা শক্তি আছে তন্মধ্যে বুদ্ধি শক্তিকে তিনি সর্বাপেক্ষ! 

প্রবল ও বলনান করিয়াছেন। বুদ্ধি-বৃত্তি অন্তর-রাজ্যের একমাজ প্রবল 

শক্তি । উহা! বাহা শরীরের দর্শন-শ্রবণাঁদি সর্বববিধ ইন্দ্রিযবল অপেক্ষা এবং 

কাম-লোভাদি আভ্যন্তরিক প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিতান্ত প্রবল। বৃদ্ধি-শক্তিটী 

জ্ঞানের আলোক । যে সকল পদার্থ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না, 

তৎসমুদয়ের পরিচয় & বৃদ্ধি-বলে জানা যাঁয়। বুদ্ধির স্বভাব এই যে, সে 

সমম্তই জানিতে চায় সুতরাং জানিতে পারিলে বুদ্ধি নিতান্ত আননা পায়। 

ুদ্ধি-শক্তি সকল শক্তি_সকল প্রবৃত্তি-ও সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা প্রবল 

সুতরাং জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধি যেরূপ প্রবল ও প্রথর আনন্দ ভোগ 

করিতে পায় এত আনন্দ আর কোন ইন্দ্রিয় ব1 প্রবৃত্তি পায় না। মানব 

বুদ্ধিবলে ইহা জানিতে পারে যে, এই বিশাল বিশ্ব-জগতের অবশ্য একজন 

কর্তা আছে; তিনি অসীম ক্ষমতাশালী, তাহারই ক্ষমতা-সঞ্খালনে এই 

বিশ্বজগতের স্থিতি অক্ষুণ্ন আছে। তাহার স্ট-পদার্গেও কারুকার্যের মধ্যে 

যে কৌশল বিদামান আছে তাহা বুদ্ধি জানিতে পারে। এইরূপ ব্যাপার 

অন্য কোন ইন্দ্রির কখন জানিতে পারে না। মানুষ, বুদ্ধিলে আভিধানিক 

শব্দ উচ্চারণ করিয়া বা সেই কথা কাগজে লিখিয়া মনের ভাব প্রকাশ 

করিতে পারে। গণিত শাস্ত্রের অঙ্ক নির্ণয় পূর্বক তাহার যোগ বিয়োগে 

নৃতন সত্য নির্ণয় করিতে পার্রে। এক জ্ঞানের সহিত অন্য জান মিলাইয়া 

নৃতন জ্ঞান অবধারণ করিতে পারে। উক্ত প্রকার সমস্ত কার্য বৃদ্ধি-বলেই 

সম্পন্ন হয। আবার বুদ্ধিব সাহায্যে নৃতন নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত 

হয়। তাহার প্রভাবে জগতে সভ্যতার বুদ্ধি হয়। উদ প্রকার কার্ধ্য 

নির্বাহ করিতে বৃদ্ধির স্ষ্টি। সুতরাং তদবগ কা করিতে স্বভাবতঃ বুদ্ধি 

চাঁয় এবং তাহা সম্পন্ন করিতে পারি, সপাল "আনন্দ অন্থুভব করিয়া থাকে । 

বুদ্ধি এ সকল শেষ্ঠ কার্ষো শুযুক্ত হইঈমা আপন্দ পায় বটে আবার তৃচ্ছ 

বা ঘ্বণিত কার্য করিয়াও আনন্দ অগ্ুভন ক'রী। কেহ তুচ্ছ কারধ্যের 

জ্ঞান দৃষ্টে কাঁহাকে প্রশংসা করিলে পে বানি অবশা 'আনন্দ অস্ভব করে। 

আঁবাঁর দেখ,,কেহ যদি বলে-“তুঁমি ইহা জান না, তবে সে অবশ্যই দুঃখিত 

হুইয়। থাকে । ইহার কারণ এই যে, লোকে নিজের জ্ঞানকে পূর্ণ বলিয়া জানে। 

যে ব্যক্তি 'শতরঞ্জ” খেলায় অভিজ্ঞ, সে ত্রূণ খেলার মজলিসে বমিলে 

নিজের জ্রীড়া-পটুতা ও গুণগনা “জাহির” না কারয়া থাকিতে পারে না। 

১৪০ 



প্রেম অনুরাগ ও প্রসম্নতা ] ১৭৩৫ গল্িআঞ। পুত্ভ ব্ 

গা ২ 
তৎকালে কেহ যদি তাহাকে ভঙ়্ প্রদর্শন করিয়া বলে ষে-_-''আমাদের শতরঞ্জ 

খেলার “চাল” সম্বন্ধে তুমি কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবে না--. 

যদি কর তবে তোমাকে অমুক - শান্তি দিব ।”-_-তবুও থেলওয়াড় লোক, 
খেলার মজলিসে চুপ করিয়৷ বসিয়৷ থাকিতে পারে না। “অমুক গু"টী চালিলে 
এই ফল হইবে, ইত্যাদি মন্তব্য প্রকাঁশ না করিয়। সে কিছুতেই স্থির 
থাকিতে গারে না। শতরঞ্জ খেলার নায় জঘন্য কার্য্যের আনন্দ-সুখে সে 

বিতোর হুইয়৷ পড়ে বলিয়া নিজের গর্ন্ঘ প্রকাশের ন্ুযোশ সর্ধদাই অনু- 
সন্ধান করিতে থাকে । জ্ঞান, উৎকৃষ্ট বস্তর সমন্ধেই হউক, বা নিকষ্ট 

ব্যাপারেই হউক স্বর "আনন্দ দায়ক। জ্ঞান লাভ কবিলেই মানুষ বাহাঁদুরী 
অনুভব করে। ইহার কারণ এই যে, ক্ঞান, মহাপ্রভু আগ্লার এক গুণ; 

তজ্জন্যই উহ্ছা মান্থষের মনে বড় মিঈ লাগে, এবং তজ্জন্াই সে গর্কা অম্ভব 
করে। জ্ঞানের আধিক্য লইয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠতা পরিমিত হন। মানুষের 
নিকট জ্ঞানের পূর্ণ উন্নতি ভিন্ন আর কোন পদার্থ অধিক আনন্দদায়ক 

হইতে পারে না। যেজ্ঞান আল্লার গুণ হইতে লব্ধ তদপেক্ষা আর কোন্ 
পদার্থ অধিক গৌরবের সামগ্রী? যাহা হউক, পাঠক ! তুমি এই মূল তথ্য 
হইতে এ কথ] বুঝিতে পারিলে যে, তত্ব-জ্ঞান হইতে মেরূপ প্রথর আনন্স- 

লব্ধ হয় তাহার মধ্যে চক্ষু কর্ণাদি ইন্জ্ি বা অঙ্গপ্রতাঙ্গের কোন অধিকার নাই। 

আল্লার দীদারের তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য জ্ঞাভবা দ্বিভীয় 
মূল ভথ্য । ইহা বুঝা আবশ্যক যে-হৃদগনের “বিশেষ প্রক্কতি অথাৎ বুদ্ধি 
বৃত্তি, মীরেফৎ-জ্ঞান পাইয়া চরিতাথ” হইলে যে আনন্দ 
ভোগ করিতে পায়, তাহা চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় বা কাম- ইস্তিয়ল্ষ আনল 

অপেক্ষা জ্ঞানলন্ধ 
লোভাদি প্রবৃত্তি-চরিতার্থ জনিত আনন অপেক্ষা অতীব আনন প্রবল 
মিষ্ট--অতীব প্রবল । বুদ্ধিবন্টি জান তোপ করিয়! 

যেরূপ পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হয, সুদৃশ্য দর্শনে, বা মিষ্ট স্বর শ্রবণে বা সুগন্ধ 

আত্রাণে, বা ন্ুখ-্পর্শন্চে স্থমিই আম্বাদনে তেমন আনন্দ পায় না। এমন 

কি কাম ও লোভাদি প্রবৃতি ন্বন্ব ভোগা পদাথ ভোগ করিনাও তেমন 

সুখ পায় না। পাঠক । বুঝিয়া লও--পতরঞ্জ ক্রীডাসক্ত বাক্তি উ্ত খেলায় 
্রবৃত্ত হইলে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে । তাহাকে খেঙ্গা ত্যাগ করিয়া 
আহার গ্রহণ করিতে অন্গুরোধ করিলেও মে “বাজী জিতিত।র" ও "মাত, করি- 

বার আশান্তুথে এমন বিভোর থাকে যে সারাদিন অনাহারে থাকিলেও কষ্ট 

১৯১ 
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বোধ করে না। যে ব্যক্তি শতরঞ্জ খেলাকে, আহার গ্রহণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 

মনে করে তাহার ব্যবহারে ইহাই বুঝা যাঁয় ধে তাহার মন আহার-কার্ষ্ে 

যে আনন্দ পায় শতরঞ্জ খেলা হইতে তদপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইয়া থাকে । 

দুইটা কাধ্যের মধ্যে কোন্টা অধিক আনন্দ দেয় জানিতে হইলে, উভয় প্রকার 

কাধ্াকে মনের সম্মুখে স্থাপন করিম! দেখিতে হয়, যাহার দিকে মন 

অধিক আকুণ্ হয় তাহাই অধিক আনন্দদায়ক । বুদ্ধিমান লোকের মনে বৃদ্ধিও 

থাকে, অন্য প্রবৃত্তিও থাকে । তাহার সম্মুথে বুদ্ধির কাধ্য ও অন্য কার্য 

উপস্থিত হইলে যাঁহার মধ্যে বুদ্ধি চরিতাথ” হইবাঁর উপায় আছে সেই কার্যের 
দিকে স্বভাবতঃ তাহার মন ধাবিত হয়। ইহার কারণ এই-_যে কার্যে বুদ্ধি 

চরিতাথ” হয় তাহাতে আনন্দ উৎপন্ন হন । মনে কর, এক বুদ্ধিমান বীর- 

প্রকৃতি লোকের সম্মুখে যুগপথ ছুটী কার্য উপস্থিত হইল। এক কার্যে সুপ 
পক্ষী-মাংস সহ উপাদেয় পলান্ন ভোজন করতঃ ছুপ্ধ-ফেণ-নিভ কোমল শয্যায় 

শয়ন করিয়! নিদ্রা সুখ ভোগ করিতে হইবে। অন্য কার্যে, সম্মস্থ ছূরদম্য 
সেনার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে হুইবে। যুদ্ধে পরাজিত হইলে ক্রীতদাস 
রূপে বিক্রীত হইয়! হীন জীবন যাঁপন করিতে হইবে; আর জয়ী হইতে 

পারিলে, বহু বিস্তৃত রাজা, প্রভুত ধন-রত্ব ও উজ্জল যশের অধিকারী হইতে 

হইবে। পূর্ববাক্ত ভোজন, শয়ন ও নিদ্রার মধ্যে বুদ্ধি খাটাইবার স্থান নাই, 
সুতরাং গে সকল কাধ্যে বুদ্ধি চরিতার্থ হুইবার ও তজ্জনিত আনন্দ ভোগ 

করিবার উপায় নাই। এদিকে যুদ্ধ-কার্ধয, জয়-লাভ, রাজ্য পালন ও ধন-রত্ব-লাভ, 

এবং তৎসমুদয় রক্ষণ ও সংবদ্ধন ইত্যাদি সর্ববিধ কার্যে বিশেষ উন্নত-বুদ্ধির 

প্রয়োজন । এরূপ কাধ্যের সর্বত্র বুদ্ধি খাটাইবার স্থান আছে এবং বুদ্ধি 
চরিতার্থ হইবারও উপায় আছে এবং তদ্রূপ কাধ্যে বুদ্ধি চরিতাথ” হইয়া 

অপূর্বা আনন্দ ভোগ করিতে পারে। এই সকল কারণে, সেই বুদ্ধিমান বীর 

পুরুষ উপাদেয়, আহার আদি ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য ধাবিত 

হন। কিন্তু সে ব্যক্তি বালকের ন্যায় অবোধ হইলে কখনই সে দিকে 
যাইত না। যাহা হউক, যাহার মনে আহারের লোভ ও রাজকীয় সন্মান- 

লালসা উভয় বর্তমান থাকে দে রাজ-সম্মান-লাত করিবার উপায় অবলম্বন 

ন। করিয়া থাকিতে পারে না। ইহা হইতেও বুঝ! যাইতেছে জ্ঞান-সম্ভৃত 

আনন্দের মাধুর্য অন্য আনন্দ অপেক্ষা প্রেঠ। যে সকল বিদ্বান লোকেরা 
গণ্ত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি শান্ত কিন্বা চিকি২সা! বিদ্যা অথবা ধর্শা- 

১৯২ বিধান 
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বিধান অধ্যয়ন করেন ত্বাহারা তৎ তৎ বিদ্যা হইতে এক প্রকার আনন্দ 

ভোগ করিতে পান। আবার এ সকল ব্দিযায় যাহারা বিশেষ দক্ষতা ও, 

পারদশিতা লাভ করিয়া থাকন তাহারা তত তৎ জ্ঞান হইতে চুড়ান্ত আনন্দ 

উপভোগ করিতে পান। তাহাদের তদ্ব্প জ্ঞান চূড়ান্ত বদ্ধিত হইলে তজ্জনিতত 

আনন্দ এমন উৎকৃষ্ট হয় যে বাঁজকীঘ ক্ষমতা পরিচাশনের আনন্দকে ও তাঠার। 

তুচ্ছ জ্ঞান কবিতে পাবেন। কিছ্ত এ প্রকার বিদ্বান লোকের বিদ্যার মধে। 

অর্ণপৃত্তা থাকিলে এবং তজ্জন্য তাহা হইতে আনন্দ পাইতে না পারিলে 

রাজকীঘ সম্মানকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে না। এইরূপ প্রমাণেও বুঝা 
যায় জ্ঞানের আনন্দ অন্যানা প্রনুত্তিন "আনন্দ অপেঙ্গ! অতীব্ উত্কৃষ্ট। (টীঃ ৮৮৮) 

তবে কথা এই যে, যে ব্যক্তি সর্লানশ্রন্দর মীরেফৎ জ্ঞানে বিশেষ-পূর্ণ-ভানে 

পরিপর্ক এবং ধাহাব মধো বুদ্ধি-প্রনুতিব সঙ্গে অনা প্রবুত্তিণ আল! স্থাপন 

করিয়াছেন 'ঘথণৎ ধাঁভাব মনে, অন্তর্জগতেব প্রধান-বুত্তি বৃদ্ধি সতেজ ও 
ও নির্দোষ অবস্থায় পূর্ণ-ভাবে বিকাশ পাইয়াছে এবং তজ্জন্য ম্বীগ লোভনীয় 
মীরেফত জ্ঞান পূর্ণ-ভাবে উপার্জন করিতে ব্যাকুল হইতেছেন এবং সেই মনের 
মধো থাহেশ”-শ্রেণীর অনা প্রবৃত্তিও 'আলা জন্মাইয় দিয়াছেন এবং এই প্রবৃতিও 

নিডে ? শো*নীর “লিপপ” পাইতে ল্যাঠুল হইতেছে কিন্ত গ্রাবল ববুদ্ধির” শ।সনে 
নিয়মিত « পন্য হইয়া চলিতেছে, দেই বাক্ষির নিকট “শীপেফত-জ্ানের 

আনন? শশ) সধ্ধপিধ আনন্দ অপেক্ষা অতীব প্রবল এবং অধিক মিষ্ট । অল্প- 
বুদ্ধি-বালকেব অবস্তা লইয়া বিচাব করিলে, আমাদের প্রিপাদ্য উক্ত সত্যটী 

প্রমাণিত হইবে_কিছুমার দোষ স্পশিবে না। বালকের বুদ্ধি পূর্ণ-বিকশিত 

হয় না সুতরাং রাজকীয় সণ্মানে কিরূপ আনন্দ তাহাও সে তন বুঝিতে পারে 

না। আবার তাহার মনে কাম প্রবৃধিও তখন সম্পূর্ণ বিকাঁশ পায় না 
সুতরাং ক্রী-সবাঁদেব আনন ও পাইবার যোগা হয় না। তজ্জন্য বালকেরা 

রাজকীয় ্দমতা৷ লাভে না! স্ত্রী-সহপাসের দিকে যাধ না; তখন 'পত্র-নির্ষিত, 

বাঁধি বাজাইয়া ও সামান্য মিঈ স্বর শুনিয়াই আনন্দিত হয়। তখন শিশগণের 

ন্যায় "ধূলামাটী' লইয়া খেলা করিঘ্া। শরীর ও নন্্ব মিন কবিতেও চাঁয় না। 
ধুলা মাটার খেলাকে দ্বণ৷ করিতে বালক, বুদ্ধির পরামর্শেই শিখে" এবং পাতা 

দিয়। কি প্রকারে বাঁশী প্রস্তুত করিতে হয় এবং সেই পত্র কি অবস্থায় 

_. ীক| _৪৪৮। এই প্যারার অন্তর্গত এই টাকা চিএ হইতে পরবর্তী তারা চিত পধান্ত 
কথাঞুলি, মূল গ্রপ্ঠের অনুবাদ নহে। গ্রন্থের সংঙ্গিপ্ত ক। বিশ্বৃতঙাবে লেখ! গ্রেঘ। 

হঞ ১০৯৪ 
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স্থাপন করিলে স্বর সুমিষ্ট লাগে তদরূপ শিক্ষ] পাওয়াঁও বুদ্ধির কাধা। যাহা 

হুউক, বালকের অবস্থাতে ও বুঝ। যায় জানের আনন্দ ও অপর আনন্দ অপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ | **%* যাহা হউক, ইহা হইতে একথাও পাওয়া গেল যে দুটী 

লোভনীয় পদার্থ সম্মুথে স্কাপিত হইলে মন যে দিকে ধাবিত হয় তাহা হইতে 

ধিক আনন্দ পাওয়া যায়। 

আল্লার দরীদ্ারের তাতুপর্যয বুঝিবার জন্য জ্ঞাতব্য তৃতীয় 
মুল তথ্য । ইছ! বুঝিয়া লওয়! আবশ্যক যে-_মাঙ্গার তত্ত-জ্ঞান অথাৎ 

পরিচয়-জ্ঞান, অন্য পদাথের পরিচয় জ্ঞান অপেক্ষা উৎ্কুষ্ট। 

19 পাঠক! ইতিপৃর্ব্বে বুঝিতে পাঁরিয়াছ সর্ববিধ জ্ঞান 

তরজ্ঞান উতবষ্ট: বিশেষতঃ তত্ব-জ্ঞান নিতান্ত আনন্দ দায়ক। কাম ক্রোধাদি 
জ্ঞানের মধ্যে সকল জ্ঞান সমান নহে-এক প্রকার জ্ঞান 

অন্য প্রকার জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । জ্ঞেন পদাথের মধ্যে যাহা যত উৎকৃষ্ট _- 

তাহাব পরিচয়-জ্ঞানও তত উৎকৃষ্ট । দেখ শতরঞ্জ ক্রীড়ার পদ্ধতি-আবিষ্কার- 

কার্য্য, উহার খেলা অপেক্ষ। শ্রেঠ। রাজ্য শাসন 'ও প্রজাপালন কার্য, 

কৃষিকার্ধ্য বা সেলাই কাধা অপেক্ষা গৌরবজনক | ধর্ম সম্বন্ধীয় বিধান এবং 
উহার উদ্দেশ্য-নির্ণর অবশ্যই বাকা-রচনা ও সাহিত্য-জ্ঞান অপেক্গ শ্রেষ্ঠ। 

মন্ত্রীগণের কাধ্য নিশ্যয়ই দোকানদারদিগের কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । রাজ- 

কার্যের জ্ঞান, মন্ত্রীর কারোর জ্ঞান অপেন্ষ] মহৎ । জ্ঞাতব্য বিষয় যেরূপ 

শ্রেষ্ঠ হইবে তৎসশ্বন্ধীর জ্ঞানও অবশ্যই সেই পরিমাণ উৎকৃষ্ট হইবে এবং সেই জ্ঞান 

শলাভি করিতে পারিলে সেই পরিমাণ উচ্চ-আনন্দ ভোগ করিতে পাওয়া 
যাইবে। পাঠক! এখন কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দেখ--এই বিশ্ব জগতের যাবতীয় 
পূর্ণতা ও সমস্ত সৌনধ্য, মহাপ্রভু আল্লাই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার এই 
স্থজন কাধ্য অপেক্ষা আর কোন্ কাধ্য উৎকৃষ্ট ও মহৎ হইতে পারে? তাহার 

বাদশাহী, বিশ্বজ্গত ব্যাপিয়া-আকাশ পাতাল জুড়িয়া_- ইহকাল পরকাল 

ধরিয়া, বর্তমান আছে। তীহার শাশন দণ্ড যেরূপ অপ্রতিহত ভাবে পূর্ণ 

মঙ্গল উৎপন্ন করিয়। জগতের সর্বত্র চলিতেছে, এই পাথি'ৰ রাজার রাজ্যে 

তদরূপ হওয়। অসম্ভব । গাহার ঘাদশাহীর মধ্যে হ্থুবিচার যেমন অযাচিত 

ভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে ভূতলের ফোনও বাজার ক্বাজোে তেমন 

ভাবে সুবিচার পরিচালিত হওয়া অসম্ভব । তীহার বিচারালয়ে যেরূপ 

নুশৃঙ্খলার সহিত ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্বববিধ মোকদ্ধমা একই ধরণে নিপ্পত্তি হয়__ 
১৯৪ 



প্রেম, অনুরাগ ও প্রসন্নতা] ১৭৩৯ নিত পুশ্ডান্ঘত 

এক চুল পরিমাণে কাহারও ক্ষতি হয় না কোনও পার্থিব নরপতির: 

বিচারালয়ে তদ্রূপ হইতে পারে না। আল্লা দয়! করিয! যাহাদিগকে তাহার 
অসীম রাজত্বের অবস্থা দর্শনের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন এবং তাহার রাজকীয় 
গুপ্ত রহস্য ষাহাদের নিকট প্রকাশ করিযাঁছেন তাহারা আল্লার অত্যাশ্চর্ধয 

বিস্ময়কর রাজ্যের তামাশ। দর্শন ছাড়িরা অন্য কোন তামাশা দেখিতে, 

মনোনিবেশ করিতে পারে না। এই সকল কথা হইতে বুঝ! গেল-_ আল্লার 
অস্তিত্ব 'ও গুণাবলী এবং তাচার রাজত্ব ও তদস্তর্গত গুপ্ত রহস্য ইত্যাদি 

সমস্ত বিষয়ের “পরিচঘ” সর্দববিধ মীবেফত ( পরিচয়-জ্ঞান ) অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ ; 

কেননা এ সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষর গুলি সমন্তই অতীন মহত্তর। আল্লা ও' 

আল্লার সম্বন্ধীন ব্যাপারকে মহন্ুর বলাও অনায়, কেনন। ছুই পদাথে'র 

মধ্যে তুলনা কবিধা একটা মহুৎ হইলে তাহাকে মহত্তর” বলা হঘ। জগতে 

আল্লা ভিন্ন অন্য পদাথের অস্তিহ্ব নাহ স্মতরাং স্তাহীকে 'মহত্তর” বলা 

কিরূপে সঙ্গত হয় । 

যাহ! ভউক, প্রকৃত চক্ষক্মান আরেফ লোক 'এই নিম্ন পথিবীতে অবস্থিতি। 

করিবাৰ সমশে উচ্চ বেহেশতে বিচরণ কবিয়া থাকেন এ সঙ্গন্ধে মী প্রভু 

আল্লা বলিয়াছেন__ 

পো ছি পি রাত ১ ঢ7% ৮৮ 

€. ১৯১১ | 9 1০০] | ০৯১৫ 14৩ )--০ 

গগগণ মণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বিস্তুঠিব ন্যাগ তাঁহার ( মীবেফতেব ) বিশ্বৃতি | 

(২৭ পারা। সরা হদীদ। ৩ লোক ।) বলং তক্ব-জ্ঞানেব বিস্তৃতি তদপেক্ষা 

গ্রাশস্ত । আকাশ ও পাতাল ঘ* বড প্রশস্ত হউক না কেন, তাহাদের 

পরিসরে সীমা আছে, কিন্কু তন্ব-জ্ঞানেব সীম! নাই । উহ| চস্কৃশ্মান আবেফ 

লোকের পক্ষে রম্য উদ্যান মদ্বশ। সে উদ্যানের অমতময় ফল কখন ফুরায় 

না সর্বদা পধাপু পরিনাণে ভোগ-যোগা অবস্থার থাকে । আনার উহ 

ভোগ করিতে কাহাব প্রতি বাধা নাই । এই জনা মছাপ্রক্ত আল্লা ঘলিতছেন__ 

এ রা রর ৮595% ৯ 

ঠির-০8515-1855-52 

১৯? 
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“তাহার ফল অতি নিকটবর্তী ।৮ (২৯ পারা। সুর! হাক্কাৎ। ১ রোকৃ।) 
: তঃ-জঞানের শ্রফ নিকটবর্তী বলিবার কারণ এইযে তব্র-জ্ঞানের স্থুরসাল 

আরেক্চগণের ফল, “আরেফ” লোকের মনের মধ্যেই থাকে । মনে যাহ! 

মনে অবস্থিত. থাকে তাহা অপেক্গা আর কোন্ পদাথ অধিক নিকবনর্তী 
হইতে পারে? এই বেহেশতের ফল ভোগের সমরে জনতার ভিড়ে কষ্ট 

ভোগ করিতে হয় না। কেহ ফল ভোগ নিষেধ করে না বা বাধা দেয় 

না অথবা এ ফল লইয়া কাার সহিত প্রতিশোগিতা হয় ন| স্থতরাং ঈর্ষা 

দেষের কোন অগ্রাতিকর ঘটনা ঘটে নাঁ। তঞ্জ-দর্শন ক্ষেত্রে যাহাব যত 

বড় তীক্ষ চক্ষু থাকে সে তত উৎকুষ্ট বস্ত দশন করিয়! আনন্দ ভোগ করিতে 

পার। এ বেছেশৎ এমন আশ্র্যা যে লোক সংখ্যা যতই অসাম হউক না 

কেন স্থানের অপ্রতুলতা কখনই ঘটে না; বরং লোক সংখ্যার বুদ্ধির সঙ্গে 

সঙ্গে মে বেহেশতের পরিলর বাড়িয়া যায়। ( টীঃ ৪৪৯ ) 

আল্লার দীদারের ভাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য জ্ঞীতনা চতুর্থ 

মুল তথা । ইহা বুঝা আবশ্যক যে-আল্লার “দীদাব”, আশার "হতেন 9 

অর্থাৎ পরিচয়-জ্ঞ।ন হইতে উৎকৃষ্ট । পাঠক । জনিয়া রাখ জ্ঞান ভত প্র নাক 

এক প্রকার, কেবল 'খেণালে' আসে, যথা বর্ণ, আকুতি । পিতীয় প্রকাজ, 

ৰুদ্ধি-বলে পাওয়া যার থেণালে আমে না, যেমন আলাও আল্লার গুণ; 

বরং মানবে্রও কতকগুলি গুণ বা অবস্থা আমাদের খেয়ালে আসে না 

বটে কিন্ত বুদ্ধিতে বুঝা যায়। যথা-ক্ষমতা, ইচ্ছ|, জীবন, মরণ এ সমস্ত 

পদার্থ কি প্রকার, তাহ! কাহাকে বুঝাইয়] দেওয়া যায় না। ক্রোধ) প্রেম, 

টীকা__৪৪৯। জ্গান পরম আনন্দদায়ক পণার্থ। বুদ্ধি ঘে সকল বিষষ আলোচনা করিয়া 
আনন্দন্েগ করে তাহ।কে বেহেশ ৎ বলা গেল। জ্ঞানী লেকের সংা! মত বদ্ধিত হয় ততই 
উহার নব নব জান, আবিফার করেন। জল এনকটী শ্ুপরিচিত সাধারণ বস্্। ইহা হইতে 
দিন দিন বণ জ্ঞান আবিক্ষুত হওযাতে বদ জানী সেই নূতন জ্ঞান অবলম্বনে আবার 
অনাবিদ্ধত ভ্জান অন্ুসদ্ধনে প্রনত্ত হইতি্ছেন। দেখ জলের শৈতা তরলত্ব গুণ বঃ তাগ্রে 
লোকে জানিয। তদদ্বারা কহ কাজ করিয়া লইযছে। শৈহা প্রযোগে কত রোগ আরাম 
করা হইতেছে, তাহাতে চিকিৎস! শান্গের এক নঙতন পথ খোলা গিয়ছে, তাহার মধো কত 
জাানী লোক গরেপণায় নি হইযা নব নর ভান-পথ খুলিতেছেন। তরলত্ব গুণ-দ্বারা কত 

কাজ হইতেছে, পরে জলের বাশোতপত্তির তথা আবিধ্ুত হইলে উন্গিন কল প্রষ্থত হইয়। 

রেস ট্টিমার প্রস্তুত হইতেছে, বরধ্ধ প্রপ্নতের প্রণালী আবিগ্ৃত হইয়াছে এবং প্রতোক বি' গে 

কত লোক সস হান নুতন নূতন ভাবে থাটাইতে তৎপর আছেন। এক জল সম্বন্ধীয় 

জানের পথ যত বিশ্কৃত হইয়াছে তত জামী লোকের সংগা বাড়িঘা যাইতেছে, এবং ঘতই 

হ|নীর পংখা। বাড়িহতে জনের ভূমি তত প্রসারিত হইতেছে। 

১৭৮ 
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£টি 
অভিলাব এ সকল পদার্থ ও “খেগালের” বহিত্রত। এই প্রকার বহু পদার্থ 
আছে তাহা কেবল বুদ্ধি শহিতে বুঝিতে পারাযার। যে সঝ্ল পদার্থ 'খেয়ালের?। 
আয়ন্ত তাহা লোকে দুই প্রকারে জানিতে পারে । এক প্রকার-_বন্তটী 
থেয়ালের সম্মুথে রাখিয়া! বুঝিয়া লওয়া হয়; তাহাতে বোধ হয় যেন তাচাকে 
খেয়ালের চক্ষেই দর্শন করা হইতেছে । এ উপায়ে পদার্থকে সম্পূর্ণ রূপে 
জানা যায় ন|। সুতরাং এ উপার-লন্গ-দ্রান নিতাণ্ত কাচা। খ্তীয় গ্রকার-__ 
বস্তটী প্রকৃত চক্ষে দর্ণন করা হয়; এ উপায়ে বর্ণাদি মবস্থা উত্তমঞ্পে 

জানা যাঁদ। ইহা প্রথম প্রকারের জানা অপেক্ষা উন্নত ও পূর্ণ। এই 
কারণে প্রিণজনকে খেগালের চক্ষে দর্শন করিলে যে আনন্দ জন্মে, স্বচক্ষে 
দর্শন করিলে তদপেক্া প্রেট আনন্দ পাওয়া বাখ। ইহার কারণ খুজিবার 
সময়ে ইহা| মনে কবিও নাঘে, দশনের সমগে যে আকুতি দেখা গিয়াছিল 

তাহা খেগালের সনরে বুঝা বাঁধ নাই অথবা সে সময়ে অনা এক উতকুষ্ট 

আকারে ছিল; বরং উনয় সমবে একই আরুতি দেখা যাম, তবে কথা 

এইযে--দর্শনের সমথে অপ্িক উজ্জল ভাবে পরিষ্কার দেখা গিয়া থাকে । 
দেখ কোন প্রেমিক স্বীধ গ্রিণ-জনকে উষার অন্ধকারে দেখিলে যেরূপ দেখা 
যায়, দিন চড়িলে, বৌদ্রেব মালোকের মশো দেখিলে তদপেক্ষা সুম্পট দেখিতে 

পাওয়া যায় এবং তজ্জন্য হাধিক আনন্দ ও তৃপ্বি মিলে। ইহার কারণ 

কি? উদার ঘোরে যে ্সাকতি দেগা "সি সেআরুতি কি পরে পবিবর্তিত 

হয়? তাতা নহে। দিন দ্ুপহ'বে বৌদ্বের আলোকে সেই আরুতি অধিক 

উজ্জল হয় মাল । এইরূপ, থে পদার্থ থেগালে আসে না-কেবল বুদ্ধি-বলে 

জান! যার, তাহার সম্বদ্ধেও জানিনাব 'ীরূপ ছুই 'গ্রকার পথ আছে--(১) 

“মীরেফৎ,। (২) 'দীদর | শীরেফৎ, পুর্বলিখিত থেগলের নায় অম্পষ্ট ; 
আর দীদার, দর্শনে ন্যাধ উদ্ডল। এখন একটা সুগম বিষয় বুঝিযা লও-_ 

দর্শন অপেশা থেয়াল অস্পষ্ট হইজোও সমবে সময়ে দর্শনে বাধা পড়ে কিন্ত 
থেয়লের পথ সর্বদাই নিশ,৭' থাকে | দ্বেণ_চক্ষর পলক বন্ধ করিলে দশনে 

বাধা পড়ে । প্রনরায় পলকের ঢাকনী না সরাইলে অশাৎ চক্ষু না খুলিলে 
দেখা যাঁয় নাঁ। কিন্তু থেনালের পথ কখনই বন্ধ হয় না।* এক প্রকার 
'মীরেঘৎ। ভপেক্ষা। পদীদারণ শ্বম্পই হইলেও, সুষ্গঞ্ “দীদাবের, পথ অবস্থা 

বিশেষে বাধ। পড়িলে বন্ধ হয়; সেবাধ। দূর হইলে বা সে অবস্থা খুচিয়া 
গেলে পুনরায় দীদার এল্পইঈ হয়বিন্ধ 'শীরেফতের” পথ কখনই বন্ধ হয় 
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না। রক্ত মাংস হইতে দেহ শির্দিত; এবং উহারা আনার জল ও মুত্তিক! 

(হইতে উৎপন্ন; এমন দেহের মধ্যে আয্মা আবদ্ধ থাকাতে এবং ক্রোধ 
লোভাদি প্রবুত্তির আকাঙ্ষ! চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে জ্ঞান-চক্ষে 

সন্দর্শনের পথে, এক ছুশ্ছেদ্য পরদ্দ! উপস্থিত হয়; তাহাতে 'দীদার” অগা 

জ্ঞান-চক্ষে সন্দর্শনের পথ বঙ্গ ছয়, কিন্ত “মীরেফৎ” অর্থাৎ জ্ঞান-চক্ষের খেয়ালের 

পথ বন্ধহয়না। যে পধান্ত উক্ত পর্দ! অর্থাৎ দেহ ও সাংসারিক আসক্তি 

ছিন্ন না হয়, সে পরাস্ত “নীদার” লব্ধ হয় না। এই কারণে মহাম্মা হজরৎ 
মুছ। নবীকে নহাপ্রত্ন আল্লা বলিয়/ছিলেন-- 

॥ রা 

৪ ১, ৬7 
“তুমি কখনই আমাকে দেখিতে পাইবে না।৮ (৯ পারা। হব! মরাফ। 

১৭ বোকু।) যাহা হউক, "দীদাব' যখন “শীরেফতৎ। অপেক্ষা পূর্ন ও উজ্জল 
তখন তাহা হইতে লব্ধ জানন্দও অতি স্রমিষ্ট সন্দেহ নাই। 

লা চালা সা প্রন্গাঞ্ষ চর্শল | 
তন্বজ্ঞানের পূর্ণ উন্নতিকে প্রতাক্ষ দর্শন নলে। পাঠক । এস্থলে 

আর একটা গুপ্ত কথ! শুন -শকরুপিদু যে গ্রকার পরিবর্কনে পরিশেষে মানব- 

মুর্তি ধরণ করে, বটাঙ্ষ।ব যেন পরিশেষে প্রকণড বট-বুলে পরিণত হয়, 

সেই প্রকার “মীবেফৎ্-জ্ঞান পবকালে কেয়ামতের দিনে পকাশা সন্দশন 

জনে পরিণত হইপে | তখন উহার *অবস্থাঃ আর এক হাকাকে। পপ্নিদ্ধিত 

হইবে; "আদিম শনস্তাব সাহত শেষ অবস্থার সম্পক পাকিবে ন1। শেষে 

তাহার পূর্ণ উন্নতিব বিকাশ পাইবে এবং ক্রমোন্নাতিৰ পরিলঞ্নে নিাস্ত 
উজ্জল হইয়া উঠিবে। তত্ব পা পরিচষ জ্ঞানের এবিধ পূর্ণ উন্নাতকে 

“দীদার' বা সন্দর্শন কে | ইহকালে। 'মীবেকৎ। অথ তন্ব-জ্ঞানের যেমন 

সীমা নাই, পর-কালে, “দীদার' নব! সন্দশন বা প্রতাক্ষ দর্ণনেরও সীমা 

হরর থাকিবে না। ইহকালের “মীরেফত'কে গারলৌলিক 'দীদার+ 

তন্ব-ক্ানউ প্রত্তক্ষ-. এব বীজ বলা নাণ। যেব্ঞ্জি *মীবেফত? জ্ঞ।নে ইহকালে 

দশনের বীজ « বর্িত, মে চিলকাল মালার “দীদ।র” হইতে বঞ্চিত থাকিবে । 

যে বাক্তি বীজ সংগ্রহ কবিতে পাবে নাই, সে শদ্য কি প্রকারে লাভ 

করিবে? যে বাক্তি স্বীঘ দশন-ক্ষমতা মত তীক্ষ কবিতে পাবে, ভাঁচার 

পধাবেক্ষণ কাধা, তত শিদ্দোষ ও তত উন্নত হইনা থাকে। 
১৯৮ 
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প্রত্যক্ষ দর্শন ক্ষমতা সকলের সমান নহে । পাঠক' একখাটা 
জানিঘা রাখ-সকল বাক্ষির “দীদার' সমান গ্রাবল হয় না; এবং তজ্জন্য, 

সন্দর্শন-জনিত-আনন্দ সকলে সমান উপভোগ করিতে পাবে না। প্রত্যেক 

ব্যক্তি স্ব ম্ব তত্ব-দরশনের বল।ঃ উজ্গ প্রভৃতির পরিমাণান্রসারে, “দীদার, 

অথাৎ প্রত্যক্ষ-সন্দর্শন-ক্ষমতা পাইয়া থাকে । হদীছ শরীফে এই সম্বন্ধ 

উক্ত হইয়াছে__'নিশ্মম আলী! স্বীয় জ্যোতি: সাধাবণ ভাবে সকল মানুষের 
উপর, প্রকাশ কবিবেন কিন্থ আবুবকবের উপর বিশেষ ভাবে প্রকাশ 

করিবেন 1৮ এই হদীছের মন্দ গ্রহণ কালে এরূপ মনে করিও না ষে, 

মহাপ্রভৃ একবার একাকী মহাহা! আাবুবকরকে নিজের শ্বরূপ দেখাইবেন এবং 

সে সময়ে বিশেষ হানে খুলিমা দেখাবেন, আব অন্যানা সকল লোককে 

একত্র করিয়া, তীহর ভগ মধপাবণ ভানে সকলকে দেখাইবেন। বরং 

আদা হ্বীয স্বরূণ সরল আাঁতি উন্জল ভাবে প্রকাশ করিতেছেন। মহাত্মা 
আবুবকব ছিন্দী₹, হদ্বক্ান পৃণ মারায় লাভ করিয়াছিলেন__অনা ছাহাবাগণ 

তাহার তলা জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই । এই বিশেষত্ব ছিল বলিয়! 

মহাত্মা আবুনকর ছিদ্দীক 'মাল্ল(র “দীদার” বিশেষ ভাবে পাইতে পারিয়াছেন। 
মহাপুরুষ হঞ্রৎ রস্তল (এট অনা এক সময়ে বলিমাছেন__-“অনান্য ছাহাবা- 

গণ অপেক্ষা আবুবকবের নমাজ বোজা প্রডতি সংকার্ষোর সম্বল অর্ধিক 

নহে ; তবে একটা বিশেষত্ব তাহার হদয়ে দু ভাবে আছে তজ্জনা সাহার গৌরব 

অধিক |” সেই বিশেষত্ব বভিযা তিনি “মীরেফং অথাৎ তব-জ্ঞানকে লক্ষ 

করিয়াছিলেন । সেই জান বিশেষ পরিমাণে মছাতা| আবুবফর ছিদীকের 

মধ্যে অধিক ছিল বলিয়া আল্লার “দীদার” বিশেষ প্রকারে তাচার অরৃষ্টে 

ঘটিয়াছে। মহাপ্রভক আল্লা এক । তবে মানবাত্বার মধ্যে জানের ইতর 

বিশেষ হওয়ায় ও পাথক্য ঘটার আাল্লার "দীদার” সম্বন্ধে পার্থক্য ঘটিবে। 

দেখ_একই পদাথের ছবী পথক পথক ন্ভাবাপন্ন দর্পণে পথক রূপে দেখা 

যায়, কোন দর্পণে ছোট, কোনটার মধ্যে বড, কোনটাতে উজ্্ল, কোনটীতে 

মলিন কোনটাতে সরল, কোনটাতে বরু ইত্যাদি । একই পদাথ” বিভিন্ন 

দর্পণে উক্ত গ্রকার পর্থকা ঘটার কারণ এই যে, উক্ত দর্পণ *গুলির গঠনের 

বিশেষত্ব পৃথক পৃথক। সুন্দর বস্বব ছবী, পরিষ্কার দর্পণে স্মন্দর বলিয়া 

দেখিবার কথা, কিন্ধ তলওয়াবের পাতার উপর নিতান্ত কুৎসিৎ দেখা গিয়া 
থাকে । যেবান্তি নিজের হদ্যরূপ দর্পণ, উহ্ন সংসার হইতে মলিন করিয়া বা 

১ললী 
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বক্র করিয়। পরকালে লইয়া যা, তাার হৃদম়-ফলকে, আল্লার 'দীদার+ ঠিক 
প্রকৃত ভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। যে “দীদার' অপরের সরল হৃদয়ে অসীম 

আনন্দ দান করে, তাঙ্কা মলিন বা বক্র হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া এমন 

ভীষণ মূর্ষিতে নয়ন গোচর হয়, যে তাহ! দেখিলে অসীম যন্ধণা ও কষ্ট 

পাইতে হয়। 

প্রেমের তারতমো প্রতাক্ষ দর্শন-আনন্দের তারতম্য | পাঠক ! 

এ কথ! মনে করিও না যে, পয়গম্বরগণ আল্লার “দীদার, পাইয়! যেনূপ 

অপার আনন্দ ভোগ করিতে পাইবেন, অপর লোকেরাও ত্রূপ আনন্দ 

পাইবে নাঁ। বরং এ কথা লিশেষ করিয়া বুঝিখা রাখ, অপর লোক কখনই 
পয়গম্বরদিগের ন্যায় আল্লার “দীদারে' আনন্দ পাইতে পারিবে না। ম্বুধু 

কি এই প্রভেদ ঘটিবে তাহা নে, বিদ্বান লোক যে আনন্দ পাইবেন সাধারণ 

লোকের! তদ্রূপ আনন্দ পাইবে না। বিদ্বান লোফের মধ্যে যাহার! ধর্থ- 

ভীরু ও আল্লার প্রেমে আসন, তাহারা যে আনন্দ পাইবেন, সাপারণ বিদ্বান 

লোক তত আনন্দ পাইলেন না। সর্ধদশী চক্ষুক্মাণ “মীরেফ লোকের মধ্যে 

বাহার অন্তরে আল্লার প্রেম প্রবল পরাক্রান্ত হ্যা, অন্যান্য গুণের উপর 

মাথা তুলিদাছে, তিনি যত 'আননা পাইবেন, তদ্কপ দ্রশন শমতাবান অপর 

আরেফ (ধীান্ার মনে প্রেম তত হয় নাই তিনি) তত আনন্দ কখনই 

পাইবেন না। দর্শন-ক্গমতা উভয় আরেফের সমান হইলে, এনং একই 
আল্লাকে দেখিলে, এবং উভমের হৃদয়ে 'দীদারেব মূল কারণ “মারফত 

সমান সমান থাকিলেও স্তধু প্রেমের তাবতম্যে, দীদারের আনন্দ উচ্চ নীচ 

হইয়। পড়িবে । ছুই জন চক্ষুষ্মান আরেফের উপভোগা আনন্দের তাবতম্য 
বুঝাইবার জন্য একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাইতেডে_-মনে কর, 

সা ছুইজন লোক, উভয়ের দর্শন-শক্তি সমান প্রথর ; তাহারা 

উভয়ে একজন স্থন্দর লোক দেখিতে পালেন। তাহাদের 

মধ্যে একজন এ সুন্দর লোককে তালবাসেন অন্য জন তাহাকে ভালবাসেন না । 

এমন স্থলে ধাহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে তিনি সুন্দর লোককে দেখিয়! 

স্বভাবতঃ যতদূর আনন্দিত হইবেন, তেমন আনন্দ পর বাক্তির অনুষ্টে 

ঘটবে না। তাহার পর এ কথাও ধরিয়া লও যে, উভয় দর্শক যেন উক্ত 

সুন্দর লোককে ভালবাসেন; কিন তাহাদের মধ্যে একজন এত অধিক 

ভালবাসেন যে, সেই সুন্দর ব্যক্তির উপর তিনি আসক্ত হইাছেন; অন্য 

২০ একজন 
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একজন ততদূর আনক্ত হন নাই। এমন স্থলেও বাহার মনে প্রেম অধিক 
মাত্রায় জমিয়৷ গিয়াছে; তিনি এ জন্দর ব্যক্তিকে দেখিয়া যতদূর আনন্দিত : 

ও পরিতৃপ্ত হইবেন, অপর ব্যন্কি তত আনন্দ পাইতে পারিবেন না। এখন 
ভাবিয়া দেখ--পরকালে পূর্ণ-সৌভাগ্য প্রাপ্তির পক্ষে স্তধূ না 

এক “মীরেফৎ* বা তন্ব-ঙ্ছান প্রচুর নহে। পূর্ণ মীরেফতের দৌ্াগোর জন্য পূর্ণ 

সঙ্গে পূর্ণ প্রেম উপার্জন করাও প্রয়োজন। আল্লার তব-জ্ঞানের সহিত 
পুর্ণ প্রেম আবশ্যক 

প্রেম, এতদূর উচ্চ ও এতদূর প্রবল পরাক্রাস্ত হও 
আবশ্যক, যাহার প্রভাবে সংসারাসন্তি যেন হৃদয় হইতে অস্তথ্িত হইয়া 
যায় এবং হৃদয় নির্মল ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। হৃদয়ের সে প্রকার 

অবস্থা প্রাপ্তি, “জোহদ” বা বৈরাগ্য এবং “তকৃওয়া” বা ধর্শ-ভয় ভিন্ন অন্য 

কোন উপায়ে ঘটিতে পারে না। এই জনা বল! যায়--প্রকৃত চক্ষম্মাণ তত্বদশী 
“আরেফের” মধ্যে বাহারা সংমারের উপর পূর্ণ বিরাগী ও চুড়ান্ত ধশ্মভীক 
তাঁহার। যদি আল্লার প্রেমে ভরপূর হুইতে পারেন, তবে তাহারা আল্লার 
দীদারে' চূড়াস্ত আনন্দ পাইতে পারিবেন। 

ইহুক।লে লব্ধ তব্ব-ভঞান অপেক্ষা! পারলৌকিক তত্ব-জ্ঞানের 
শ্রেউভা- হৃষ্টীস্ত যোগে বর্ণন।। পাঠক ! হয়তো তুমি এ কথা বলিতে 
পার--আল্লার “দাদার” অর্গাঁৎ প্রত্যক্ষ-দর্শন হইতে যে আনন্দ পাওয়া যায়, 

তাহ! যদি “মীরেফৎ? সম্ভৃত আনন্দের সমজাতীয় হয়, তবে তাহা! আননদ-দাঁয়ক 
হইতে পারে না। তোমার এবন্িধ মন্তব্যে বুঝা যাঁয়__তুমি “মীরেফৎ কি 

পদার্থ চিনিতে পার নাই । বোধ হয় “মীরেফৎ, সম্বন্ধে কতকগুলি ছুটা কথ! 

কোন পুস্তকে একত্র সঙ্কলিত দেখিয়া মুখস্থ করিয়া লইয়া; অথবা অন্যের 

নিকট কিছু শিখিয়! সেই শিক্ষিত কথাগুলিকে তুমি “মীরেফৎ” নাম দিয়াছ। 
এন্ধপ শিক্ষিত কথ! হইতে তুমি কি আনন্দ পাইতে পার ? চাউল ভাজাকে, 

অমুতোঁপম “হোজিনা” নাঁম দিয়া তাহা চিবাইলে কি সুধাসম লোজিনার 

আঁস্বাদ পাইতে পারিবে? যে ব্যক্তি "মীরেফত? জানের মিষ্টদ্ধ আস্বাদ করিতে 

পাইয়াছে তাহাকে যদি মেই “মীরেফৎ জ্ঞানের পরিবর্ধে এই তৃপৃষ্ঠে বেহেশ 
দেওয়ার প্রস্তাব কর! যায় তবে সেব্যক্তি নিশ্চয়ই বেহেশতকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া 

'মীরেফৎ-জান” পাইতেই ইচ্ছা করিবে । বুদ্ধিমান লোক যেমন রাজ্য-পরিচালন- 
জনিত আনন্দকে উদর-তৃপ্তির স্থথ বা কাম-প্রবৃত্তি চরিচার্থ করিবার আনন 

অপেক্গ। উৎকৃষ্ট মনে করে, তদ্রূপ জ্ঞানী লোকেরা 'মীরেফৎ-জ্ানর। আন্নকে 

২৬ ৩৯ 
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বেহেশতের আনলা অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট বিবেচনা! কয়েন । ভথাপি এছেন মীক্সেফং- 

'জ্ঞানের আনন্দ আল্লার 'দীদ!রের” আনন্দের সহিত তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ । একটা 

হী দৃষ্টান্ত না দিলে এ কথা বুঝা যাইবে না। মনে কর, 

একজন প্রেমিক লোকের একটা প্রিয়জন আছে বটে, কিন্তু 
ভাহার প্রতি উচ্থার প্রেম পরিপক্ক হইতে পারে নাই | তদুপরি প্রেমিকের 

গাত্রে-ডশাশ, মশা, মাছী, রক্ত শোষণ করিতেছে ; পরিধান-বন্থ মধ্যে বোলা, 

ভীমরুলা, বিচ্ছু, ইত্যাদি থাকিয়া অনবরত দংশন করিতেছে । এই সকল 
কষ্টের সঙ্গে আরও কতকগুলি কার্যে ব্যাপূৃত থাকিতে হুইয়াছে, তাহার উপর 

গত্যেক বন্তর অনিষ্টকারিতার ভয়ে ভীত হইতেছে / এরূপ ব্যক্তি উষার 

প্রাকৃকালে অন্ধকারের কিছু ঘোর থাকিতে প্রিগজনের দর্শন পাইল; সেই 
মময়ে তদ্রুপ অবস্থার মধ্যে থাকিয়া! প্রেমিক ব্যক্তি বাস্তবিক প্রিয়জনের 

দর্শনে পূরা আনন্দ তোগ করিতে পাইবে না। কিন্তু তাহার পর হঠাৎ 
কুর্ধযোগয় হইল, প্রখর রৌদ্বের আলোকে চতুর্দিক আলোকিত হইল; তাহার 

হৃদয়স্থ প্রেম, গ্রবল বেগে উদ্বেলিত হইগ। উঠিগ ; কর্মা-ব্যাপৃতি, ছিন্ন হইল? 

ভয় বিদুরিত হইল) ভশাশ, মশা, বোল|, ভীমক্ষল, বিচ্ছু আদি অস্তহিত হইয়া 
গেল; তাহাদের দংশন যন্্রণ/ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইল, এমন সময়ে, 
শাস্তির অবস্থায়, সে ব্যক্তি প্রিয়জনের দর্শন পাইলে, অতীব গ্রগাট আনন 

ভোগ করিতে পাঁরিবে সন্গেহ নাই। সে বাক্কি ইতিপূর্বে উ্ধার ঘোরে বিপদ 
[পদে জড়িত থাকিয়া! ও নানা কর্মে আবদ্ধ হুইয়া, যেরূপ আনন পাইয়াছিল, 

সে আনন্দ অপেক্ষা এ আনন্দ, অতীব শ্রেষ্ঠ হইবে । এ আনন্দের সহিত 

পূর্বসূক্র-আনন্দের তুলনাই হইতে পারে না; ছুনিয়াতে থাকা পর্য্যন্ত চক্ষুত্বাণ 

'নীরেফ' লোকের অবস্থা এরর্ূপই থাকে । €৫স সময়ে নানা চাপের মধ্যে 
খাঁকায় তীহাদের "মীরেফত জ্ঞান সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে না বলিয়া 
লগ্চ,চিত থাঁকে। সেই অবস্থাকে উধার অন্ধকারের সহিত তুলনা করা 

গিয়াছে; বরং আরেফ লোকের তৎকালীন দর্শন কার্য, পর্দার ভিতর 
হইতে বাহিয়ে দর্শনের ন্যায় অস্পষ্ট । মানুষ যে পর্ধ্স্ত ইহ-জগতে থাঁকে 
ততদিন মে অপূর্ণ থাকে (টীঃ ৪৫০) এবং সেই অপূর্ণতার জনা তাহাদের 

_ চীকা_5০। আনয অপূর্ণ অবস্থায় ধাকে এবং সেই অপূর্ণত! দুর করিতে আমরণ উদ্নতির 
দিফে দ্রতহেগে চলিতেক্ে | মানব শিশু ও গৌ-বৎসের অবস্থার প্রতি মনোযোগ দাও। 
গো-বৎস ভূমিষ্ঠ হইয়া পরক্ষণে ছড়ায়, সুঞ্ধের অনুসন্ধান করে ও দৌড়িতে লাগে। মানব-শিশু 
শুক খগড মাংস পিওবৎ পড়ি! ধাকে। জীবন ধাঁকে বটে, ধিদ্ত কোদ শঙ্চি দেখা হানা, 

এ 

দৃষ্টান্ত যোগে ব্যা 
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“সসক্রি'ও সম্পূর্ণ বিকশিত হুইভে পারে ন1 বঙ্গিরা হুর্বল ধাকে। পার্থিয 

পম্নার্পের লোত, সাংসারিক দুশ্চিন্তা, ক্রোধ, এবং নানাবিধ ছুঃখ কষ্টকে, 
বোল্লা, তী'মরুল, বিচ্ছ, আদির সহিত তুলনা! করা গিয়াছে । কেননা ইহাদেক্ 

উৎপাতে তন্ব-জ্ঞানের মাধুধ্য কমিয়া যায় । আহ্ম-রক্ষার্থ কাধাবলীকে, কার্য 

ব্যাপৃতির সছিত এবং জীবিক৷ সংগ্রহের সতর্কতাকে ভয়ের সহিত, তুলনা! 
করা হইক়ছে। মৃত্যু ঘটিলে এ সমন্ত অন্তরায় ঘুচিযা যায়। তখন দর্শনের 

অভিলাষ ও “প্রেম” পূর্ণ মাব্রায় উচ্ছসিত হইয়া! উঠে। জীবিতকালে ফে 

সকল অবস্থা গুগুভাবে থাকে সে গুলিও হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে ॥ 

তখন সংসারে দুশ্চিন্তা, ছুঃখ, কষ্ট, কর্ম্ম-ব্যাপূৃতি, সমস্ত কাটা পড়ে? এই 

সকল কারণে দর্শন-জ্ঞানের মাধুধ্য নিতান্ত বদ্ধিত হুইয়া উঠে। অবশ্য নে 
মাধুর্য, মূল “মীরেফত-জ্ঞানের তারতম্য অন্ুসারেই হয়, অর্থাং যাহার 'মাঁরেফৎ” 

জ্ঞান” প্রবল, তিনি সেই প্রবলতার অন্থপাতে আনন্দ পান। তবে মু 
“মীরেফত-জ্ঞান, হইতে যে পরিমাণ আনন ইতিপূর্বে পাওয়া যাইত, এখন! 

“দীদারে” তদপেক্ষা অত্যন্ত অধিক আনন্দ পাওয়া যাইবে । এমন কি জীবিড়, 

কালে মুল “মীরেফৎ-জ্ঞানের আনন্দ পরকালের “দীদারের আনন্দের সহি, 

তুলনা করিতে গেলে নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বুঝা যায়। দেখ, উপাদেয় খাদ 

দ্রব্যের গন্ধ পাইলে যে আনন্দ মিলে, তাহা এঁ পদার্ঘ-ভোজন-সম্ভৃত অনন্দেক 

সহিত তুলনাদ নিতান্ত তুচ্ছ বলির! বুঝ! যায়; এইরূপ “দীদার'-জনিত আনন্দ, 

মীরেফৎ-জ্ঞানের, আনন্দ অপেক্ষা অতীব অধিক ও উৎকৃষ্ট 

চাক্ষুব দর্শন ও আল্লার দীদারের মপো পার্থকা £ পাঠক! 
এখন তুমি হয়তে। বলিতে পার--“মীরেফৎত্-জ্ঞান। হৃদয়ে জন্মে, আর 'দীদার 

চক্ষুর ছার উপলব্ধ হন, এমন স্থলে 'দীদার/-সন্ভুত আনন্দ কেমন 

করিয়া অধিক হইবে? পাঠক! জানিয়া লও “দীদারকে” দর্শন এইজনয 

বলা যায় যে, উহার সঙ্গে দর্শনের কিঞি সংশ্রব আছে, কিন্ত পূর্ণ 'খেয়াল» 
হইতে উহা! উৎপন্ন হয়। (টাঃ *৫১) সৃষ্টিকর্তা আল্লা যদি এই শেষ “দীদারকে” 

টিসি 

ক্রমে অঙ্গচালন চেষ্ট1, স্পর্শবোধ, ত্রন্দন, ভোজনেস্ছা ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়। শেষে শারীরিক 

বল, মানসিক বল, বুদ্ধি কৌশল, ক্রমে ক্রমে তাহ।কে এত বলবা করিতে লাগে যে শেষে 

সমন্ত জগৎকে অস্গুলী সন্কেতে চালাইতে পারে ( দর্শন পুন্তকে মানবের ক্লোন ও ক্ষমতা 

প্রন্তাব দেখ )। জ্ঞান বিষয়ে মানব চিরকাল অপূর্ণ থাকে । হত্যু প্যান্ত জ্ঞানের সম্থগ্ধে উন্নতি 

করিয়া শেষ করিতে পায়ে না। জীবিতকালে যে যত জ্ঞান উপার্জন করে, ঠিক মুত ঘট: 

নেই জান হঠাৎ বন্ধিত হইয়া পড়ে। তাহার পর আর জ্ঞান বন্ধিত হয় না। 

টীকা _8৫১। চাক্ষুত-দশন, খেনাল, মীরেকৎ ও দীদার এই করেকটা কথার, কবন্থাগতে 
২০৩ 
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চক্ষুর সহিত সন্বদ্ধ না রাঁখিন মন্তকের সহিত রাখিতেন, তথাপি মানবান্ছা 

ঘাল্লাকে 'সম্পূর্ণ রূপেই জানিতে 'পারিয়! অস্তত্তপূর্রব আনন্দ পাইত। 'দীদার' 

কার্ধাকে কোন অঙ্গের সহিত আটুকাইয়া বুবিতে যাওয়। অনর্থক পরিশ্রম। 

পরকালে আল্লার নিকট যাইতে হইবে এবং আল্লার “দীদার” (দর্শন) লাভ 

হইবে এই কথা ধর্ম-শাস্ত্রে পরিফার ভাবে বঙ্গা হইয়াছে । দর্শন, চক্ষুর ছারাই 

ঘটে এবং পরকালে 'দীদারের মধো চক্ষুরও অংশ থাকিবে; এইজন্য 

পরকালে 'আল্লা-প্রাপ্তিকে' 'দর্ণন'-অর্থ-চক 'দীদার” নামেই প্রকাশ 

কর! হইল। তবে এস্থলে এ কথাও জানিয়া লওয়া আবশ্যক যে, পরকালের 

চক্ষু এই সাধারণ চক্ষুর ন্যার হইবে না । আমাদের এই চক্ষু “দিকের? 

সঙ্গে মীমাবন্ধ, কিস্ত পরকালের চক্ষু তদ্রূপ সীমাবদ্ধ নহে। (টীঃ ৪২) 

সকল অস্থায় দেখিতে পাইবে । এ কথা সাধারণ লোকের সম্মুখে বলা 

বৃথা_-তাঁহারা এরূপ কথা বুঝিতে পারিবে না। দক্ষ সুত্রধরের কাধ, 

বালক দ্বার সম্পন্ন হয় না। বিদ্বান আলেমগণের মধ্যে ধাহারা, কেবল 

“ফেক, নামক বিধান-শাস্থ ও হুদীছ, তফছীর, অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহারা ও 

এই কথা বুঝিতে পারিবেন ন| | যাহার! বজ্জতা-বিদ্যা ও তর্কশান্তর শিক্ষা 
০৯ আত স্পা ৩ সপ 

পা পাকশী শিপ 

পার্থক্য জান! আবশ্যক। চক্ষু দ্বার দর্শন করিলে বস্তর এক প্রকার [ত্র বা ছবী মন্তিক্ষের 

এক্ষ স্থানে অঙ্বিত হয়। দর্শনের মধে। মনোযোগ যত গাঢ় করা যায়, সে চিত্র তত গম্ভীর 

ভাবে অঙ্কিত হয়, পরে চক্ষু বন্ধ করিলে অন্তরস্থ জ্ঞান চগ্ষু সেই চিত্রের দিকে উন্মুক্ত হইলে, 

চিত্র, বুদ্ধির জনচক্ষে প্রতিফলিত হয়। মানব তখন সেই চিত্র, মানদ-নয়নে রাখিয়া মুখে 

বর্ণনা করে, কলমে লিখে, বা হাতে গঠন করে। ফল কথা, দশন-জনিত-জ্ঞান, যাহা মস্তিষ্কে 

অঞ্চিত ও মানসচক্ষে প্রতিষ্লিত হয় তাহার নাম “থেয়াল' | উহা সচরাচর চক্র দ্বারা দর্শন হইতেই 

চনে; কিন্তু অন্যানা ইন্ডিয়ও কতকগুলি খেয়।লের পরিমাণ কিছু বদ্ধি করিয়। দেয়। ঘথা 
ত্বকে শৈত্য উদতাদি জ্ঞান স্মরণাধারে জনা করিধ। দেয় ; এরূপ কর্ণ নাসিক, রসন।ও বাহা 

জড়-জগৎ হইতে কতকগুলি জ্ঞ।ন লইয়। গিয়। জম করে। বুদ্ধি একমাত্র প্রধান ও ব্লবান 

আন্তরিক্ত্রি়। সে আরও কতকগুলি জ্ঞান লইয়। গিয়া এ খেয়ালের' পাশে স্থাপন করে। 

তর্ঝিম্ন কাম লোন্াদি কুপ্রবৃ্তি এবং দয়া মায়দি সংপ্রবৃত্তি, ্ধ দ “রায় ভোগ করিয়া এক এক 

সংস্কারও সেই 'খেযালের' পাশে সঞ্চয় করে। এই সমস্ত জ্ঞনহ 'খেয়।ল' জাতীয়। এই 
সমন্ত 'থেয়াল' ও জান একত্র হ্ইয়। “মীরেফৎ- জমান নাম পা । *মারেফত' বাস্তবিক “থেয়।লঙ্ু' 

. জান সমষ্টি। ইহা নষ্ট হম না, বরং অরণান্তে হঠাৎ বৃদ্ধি পাইন দর" আকার ধারণ করে। 

জীবিতকালের “ম'বেক্ষং-জঞান' মৃত্ার পর 'দীদার' নাম পাইয়। আস্াকে চক্ষে দেখিতে পায়। 

তখন চর্দচকুও অংশ পায়। এশানে একটী গুঢ চক্র আছে উহ৷ শিকরোর বেড়ের ন্যায় গেল। 

চাক্ষুষ দর্শনে গেগাল জন্মে, নানা খেয়াল একত্র হইয়! ম'রেঞ্চৎ হয়, মৃতার পর সেই 'মীরেকৎ' 

ধ্লীধার' হইয়। পুনরায় চশুর দর্শনের সহিত খুরিয়া আসে। 

টীক।-_৪৫২ | আমাদের চক্ষু, কেবল সম্মুখেন্ন দিকে দেখিতে পাঁধ, পশ্চাতে বা আশপাশে 

দেখিতে পায় না। নিকটস্থ বস্ত দেখিতে পায়, দুরস্থ ব৷ অন্তরালস্থ বন্ত দেখিতে পায় না। 

ফারকালের চক্ষু, কোম বাধা থাকিবে না। 
২২৪৪ 



করিয়াছেন তাহারাও এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ । তাহারা সাধারণ লোকের ধাম 

বিশ্বাসের দৃঢ়তা-রক্ষক। বিধন্মী লোক ভূল বুঝাই সাধারণ লোকের ধর্শা- 
বিচলিত করিতে আপিলে তাহারা যুক্তির প্রভাবে সাধারণ লোককে বুঝাইয়! 
তাহাদের ধন্ম-বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দেন। নব-প্রথার গ্রাবর্তক “বেদীতী” লোক, 

সমাজের মধ্যে কোন কুপ্রথা প্রচলন করিতে আরম্ভ করিলে, এ সকল 

বন্তালোক তাহার পথ বন্ধ করিতে চেষ্টা করে। তদর্পে ঝগড়া বিবাদ 

করা আবশ্যক হুইগে তাহাও তাহারা করিয়া থাকে । “মীরেফৎ, কিন্ত 

ঘন্য ধরণের একটী জ্ঞান-পথ । সে পথের পথিকগণের 

স্বভাব অন্য প্রকার। যাহা হউক, এরূপ কথা, এই 
ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রকাশ করা সহজ নহে। এস্থলে যাহ! কিছু বল! গেল 

তাহাই প্রচুর । 

পারলৌকিক পূর্ণানন্দে বিশ্বাস জন্মাইবার চতুর্ব্রিধ তদ্বীর। 
পাঠক! তুমি এখন হয়তো এ কথ! জিজ্ঞাসা করিতে গার-যে আনন্দ 

ভোগ করিতে পাইলে লোকে বেহেশতের কথা ভুলির! যায়, সেই আনন্দ 

কেন আমার বুদ্ধি, ভোগ করিতে পায় না? এ সম্বন্ধে জ্ঞানী লোকেরা 

অনেক কথাই শুনাইয়াছেন, অথচ আমি মে আনন্দের আহ্বাঁদ পাই না । 

উহ! পাইবার তদ্বীর কি? যদি নিতান্তই সে স্বাদ পাওয়া, আমার অদুষ্টে 
ন| ঘটে, তবে তদ্বূপ আনন্দ যে মানুষে ভোগ করিতে পার, এ কথা বিশ্বাস 
করিয়া লওয়া তে আমার পক্ষে আবশ্যক । উহা বিশাল করিতে পারার 

উপাঁ় কি? পাঠক + সেই বিশ্বাস মনে জন্সাইয়া লইবার চখরি'টা তদ্বীর 

অবলম্বন করা প্রয়োজন । (টা ৪৭৩) 

প্রথম তদৃনীর - পুনঃপুনঃ আলোচনা করা । জ্ঞান ও আনন। সগন্ধে 

যে সকল কথা উপরে লিখা গেল তাহা! পুনঃপুনঃ মনোযোগের -সহিত 

শুনিতে হয়। যে কথা কেবল একবার মাত্র শুনা যায় তাহা অধিক্ষণ 
মনে থাকিতে পারে না। ' | 

তত্ব-জঞানের পথ শ্বততস্ত্র 

টীক1__.৪৫৩। পারলৌকিক পূর্ণানন্দে বিশাস জন্মাইবার চ।রিটা তদ্বীত্ুর কথ মূল গ্রন্থে 

এই পারার হৃচনায় লিখিত আছে। কিন্তু পরে বিস্তৃত পরিচয় দিবার সমযে তৃতীয় তদ্বীর 

পথাস্তে মুল গ্রন্থে দেখ| যায়। চতুর্থ তদ্বীরটা থে কি হইবে হাহা আর স্পষ্ট লিখ নাই। 

ইহ।তে মনে হয় লিপীক্র যানে জনা হয়তে! তিন লিখিতে চার লিলা হইরারো ধর 

চর্ম তদ্বীক্ের বিস্তৃত পরিচয় লিগ! হয় লাই। .. 
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স্পৌজ্চাঞা? সপ পর্ষান্সি ১৭৫৯. [বদ পরিচ্ছেদ 

দ্বিতীয় তদ্বীর--মানব-প্রবৃত্তির ম্বভাব জানা। পাঠক! জানিয়া লও 

মাহুষের প্রবৃত্তি গুলি যুগপৎ একেবারে বিকাশ পাদ্ন না। তজ্জন্য আনন্দ 

সাত নান অনুভবের সকল শন্কি, একবারে মানব-মনে জন্মে না। 

বিকাশের হ্থাাবিক শিশুর মনে সর্ধব গ্রথমে আহার প্রবৃত্তি ও আহার জনিত 

আনন্দ বোধের শক্তি উৎপর্ন হয়। তদ্ব্যতীত শিশু আর 

কিছুই জানে না। * সাত বৎসর বয়সের সময়ে বালকের মনে ক্রীড়া কৌতুক 

করিবার ও লম্ষ ঝম্প দিবার অভিগ্গাষ বিকশিত হয় এবং মেই অভিলাধ 

চরিতার্ধ করিলে একরূপ আনন্দ ভোগ করিতে পায়। সেই আনন্দ ভোগের 

লালসা কখন কখন এতদুর বলবান হয় যে, বালকগণকে সেই খেলার ইচ্ছার 

পাগল বানার, তক্জনা মুখের অন্ন ফেলিয়া দিয়া খেলা করিতে দৌড়ায়। 

বালক দশ বৎসর বয়সের নিকটবন্তী হইলে তাহার মনে উত্তম বেশ ভৃষ! 

ও সাজ সক্জার অভিলাষ উদয় হুয় এবং সুন্দর বদন ভূষণে শরীর সাজাইতে 

পাঁরিলে যথেষ্ট আনন্দ 'মন্কুভব করিয়া থাকে। তখন তাহারা শরীর লুশোতনা- 

প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ধুলা মাটার খেল! ত্যাগ করে। পণর বৎসর 

বয়স হুইলে রমণীর প্রতি কামন। জাগিয়া উঠে এবং তাহা! পাইলে অপুর্বব 

আনন্দ ও সুখ অনুতব করিয়া থাকে। কখন কখন এমন হয় যে কামিনীর 

পিছনে পড়িয়। যথাসর্বব্ব উড়াইয়া দেয়। পরে বিশ বৎসরের নিকটবর্তী 

হইলে প্রাধান্য ও সন্মান-স্পৃহ! বলবতী হই উঠে, এবং অপর ককের 

উপর, হুকুম চালাইতে পারিলে আনন্দ অন্ুভব করে। প্রতত্ব-প্রিয়তা, 

সাংসারিক প্রবৃত্তি গুলির সর্বশেষে উদয় হুয়। প্রবৃত্তির ক্রমবিকাশ কিন্ধুপে 

হয় বিশ্বপ্রভু আল্লা তাহ! স্বীর পবিজ্র ব্চনে প্রকাশ করিয়াছেন-_- 
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গভুনিয়ার জীনন ইছা ভিন্ন আর কিছু নহে যথা__খেল! ও তামাশ! সার্জ 

সঙ্গ! ও তোমাদের মধ) পরল্পরের প্রন্তি কখর কর! ও ধন বৃদ্ধির লালসা, 

কতা 



প্রেম, অঙুয়াগ ও গ্রসন্নত। ১৭৫১ সপ আপ খর জে 
চন ৰ 

ও সন্তান-বৃদ্ধির কামনা ।+ (২৭ পার! । হুয়া হদীদ। ৩ রোকৃ।) এ 
সুদীর্ঘ বিশ বৎসরের মধ্যে সংসার-লোভে যদি মানুষের অস্তর-রাজ্যের ম্বাভাবিক. 
অবস্থাগুলি সম্পূর্ণ বিনাশ করিয়া ন| থাকে এবং তাহার আম্মাকে পীড়িত 
করিয়া না! থাকে তবে বিশ বৎসরের পরে মানব, আল্লার পরিচয় ও চান্লি- 

ধারের নান! পদার্থের তথ্য জানিতে ব্যাকুল হয়। সেই ব্যাকুলত। চরিতাথ” 

হইলে উতরু্$ আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে। ইতিপূর্বে যেমন দেখান হইয়াছে 
যে, জীবন পথে নবোৎপন্ন প্রবৃত্তি গুলি স্র্তি পাইলে, পূর্ববর্তী প্রবৃত্তিগুলি 
নিশ্রভ হয় ও তজ্জনিত আনন্দ, তুচ্ছ ও অপদাণণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

এই হেতু সর্ব-শেষ-তাগে বিকশিত বুদ্ধি-বৃত্তি, তন্ব-জান পাইয়া যেরূপ পরম 
আনন্দ ভোগ করিতে লাগে, তাহার সহিত তুলনায় সমস্ত পূর্বববন্তী আনন্দ 
নিতান্ত তুচ্ছ ও অপদার্থ হইর! পড়ে। বেহেশৎখ উপভোগের আনন্দ এবং 
উদর, কাম, চশ্ষুঃ প্রভৃতির চরিতার্থ-জনিত আনন্দ উত্তয় সমান, কেনন৷ 

উভয়ের সঙ্গে বুদ্ধির কোন সন্বন্ব নাই। উদর, কাম, চক্ষু প্রভৃতি নিকষ 
ইন্ড্িয় বেহেশত মধ্যেও পরিতৃপ্ত হইবার স্থান পাঁয়। বেহেশতের মধোও 

ক্ুরম্য উপবনে বিহার করিতে পাওয়া যাইবে । অতি উপাদেয় ফল স্োগ 

করিতে পাইবে। হরিদ বর্ণ সমভল প্রান্তর ও তন্ধ্য দিয়! স্থানে স্থানে 
নির্ধল-সলিল-আতম্বতী প্রবাহিত হইতেছে । তেমন স্থানে, মধ্যে মধ্যে 

নান চিন্ময় সৌধরাঁজী মস্তক উন্নত করিয়া দপ্ডায়মান আছে। এ প্রকার 
মনোহর দৃশ্যও বেহেশত মধ্যে দর্শন করিতে পাইবে। বেহেশতে এরূপ 

লোভনীয় স্থানে বাসের অভিলাষকে, ইহ সংসারে রাজপদের অভিলাষ সহ 

তুলনা করিলে বুঝা! যাঁঘ, বেহেশ-বাসের মধ্যে বুদ্ধি-বৃন্তি-চরিতার্থ হইবার 

কোঁন উপায় নাই বলিয়া উহা তুচ্ছ হইবে এবং ইহকালের রাজপদ, যাছার 

সঙ্গে বুদ্ধির সংশ্রব আছে, তাহা লোভনীয় হইবে। তাহার পর উন্নত-বুদ্ধির 
লভ্য তত্ব-জ্ঞানের সহিত তুলনা করিতে গেলে, বেহেশৎ-বাঁসকে একেবারে 

নিতান্ত অপদাথণ বলিয়! বুঝা! যাইবে । দেখ-খ্ীষ্টান সন্যাসীগণের মধ্যে 

অনেকে সাধারণ লোকের স্থানে সম্মান লইবার বাসনায় নিজকে মন্দির মধ্যে 

কয়েদ করিয়। রাখেন এরধং খোরাক” কমাইতে কমাইতে একটী সুপারী- 

গোলক-পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ কয়েন। তদ্রূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, 

পাধারণ লোক. সন্যানীকে মন্দিরবাপী দেখিয়! ও অল্লাহারের অসাধারণ ক্ষমত] 

দেখিয়া অধিক লক্গান করিবে। এই জন্য সন্যাসী, সপ্মানকে বেহেশতের 
২০৭ 
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উতর খাদ্য ও রমণীয় দৃশ্য দর্শন অপেক্ষ1! অধিক ভালবাসে । সম্মান ও 
প্রতৃত্ব-প্রি়তা, যাহা পূর্ব্বে সন্যাসীর হৃদয়ে অতীব প্রবল ছিল তাহা, হয়তো! 
পরে জ্ঞানার্জনের প্রবৃত্তি প্রন্ষ,টিত হইলে, খাটো! হইতে পারে এবং সেই 
সম্মান-লাঁলসা, জ্ঞান-জাত আনন্দের প্রাবল্যে হীন হইয়া পড়িতে পারে। 
পাঠক ! এখন হয়তো তুমি সম্মান ও গ্রতুত্ব ভালবাসিবার বয়সে উপস্থিত 

হইয়া্,--এই জন্য তুমি রাজত্ব ও রাজকীয় ক্ষমতাকে অন্যান্য আনন্দ- 

দায়ক পদার্গ অপেক্ষা ভালবাসিতেছ । কিন্তু বালকগণ 'নদ্যাবধি সে বয়সে 

উপস্থিত হয় নাঁই বলিয়া রাজকীয় ক্ষমতাকে আনন্দদায়ক বলিয়া আদে 
বুঝিতে পারে না, এবং তোমরা হাজারও চেষ্টা করিয়াও বালককে রাজকীয় 

ক্ষমতার মাধুর্য বুঝইয়! দিতে পারিবে না। সেইরূপ তোমরা এখন 'মীরেফৎ- 
ওতান” সম্বন্ধে অন্ধ 'মাছ। তত্বজ্ঞ'নী আরেফ লোক হাজার চেষ্ট] করিয়াও 

তোমাদিগকে 'মীরেফত-জ্ঞানের” মিঈত। বুঝাইয়া দিতে পারিবেন না; কিন্তু 

তোম।র মধ্যে যদ্দি কিছুমার বুৰ্ধি থাকে এবং সেই বুদ্ধিকে বিশেষ নিবেচন। 

সহকরে জ্ঞানের পথে খাটাইয়। লওয়াইতে পার তবে তুমি পরিশেষে “মীরেফৎ 

যে সর্ববাপেক্গ! আনন্দদায়ক পদার্থ, সে কথ! বুঝিতে পারিবে । 

তৃতীয় তদ্্বীর- প্রত্যক্ষ-দর্শা আরেফদিগের অবস্থ। স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া 
দেখ। এবং তাহাদের জীবন বৃত্তান্ত মনোযোগ দিয়া শুনা । নপুংদক হিজড়া 

লোকের মনে স্ত্রী-সস্তোগের ইচ্ছ৷ থাকে না বলিয়া! স্ত্রী-সহবাসে আনন্দ 

গায় না। সে কার্যে কি প্রকার সণ আছে তাহ! হিজড়া লোক বুঝিতে 

পারে না। কিন্তু তাহার! ষখন অন্য পুরুষের ব্যবহার দেখিতে পায় ষে 

তাঁহারা নিজের যথাসর্ধন্ব কামিনীর পিছে উড়াইপ্না দিতেছে তখন নপুংমক 

লোকের মনে স্বভাবতঃ এ কথা বোধগম্য হয় বে, স্ত্রীসহবাসে এমন কোন 

উৎকুষ্ট-আনন্দ ও স্থুখ নিহিত আছে যাহ। নপুংসক অদৃষ্ট-ত্রমে আস্বাদ করিতে 

পায় না। এইপ্প, যাহাদের বুদ্ধি নাই তাহারা বুদ্ধি-ভোগ্য আনন্দ কেমন 

করিয়া! বুঝিবে? 

১। মহামাননীয়। শুদ্ধ চরিত্র বিবী রাবেয়া বছরীর সম্মুখে লোকে 

বেহেশতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তিনি বলিয়ািলেন “প্রথম গৃহ-স্থামী 
তাগর পর গৃহ ৷” ইহার ভাবার্ধ-_ আল্লা গৃহ-ন্বামী। তাহাকে বুদ্ধির প্রভাবে 

বুঝিতে পাঁরিলে ঘে আনন্দ ভোগ করিতে পাওয়া যায়, দে আনন্দ অগ্র- 

গণ্য । তাঁহার পর গৃহের আনন্দ অর্থাৎ বেহেশতের আনন্দ। নিকৃষ্ট বলিয। 
২৮ উহ 
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ঠা 
উহা! শেষে উল্লেখ যোগা। ২। মহাত্মা] আবু ছোলয়মান দারানী বলিয়া- 
ছেন_-“'আল্লার বান্দাদিগের মধ্যে এমন লোক অতি অল্পই আছে তাহাদিগকে 

দোজখের তয় ও বেহেশতের লোভ দেখাইয়া আল্লার ম্মরণ হইতে ক্ষান্ত 

রাখা যায় না,__ছুনিয়া তাহাদিগকে কি প্রকারে আল্লার ন্মরণ হইতে ক্ষান্ত 

রাখিতে পারিবে ?, ৩ । মহাত্ম। মীরুফ করৃথীকে তাহার কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন_“বল তো-কোন পদার্ণ তোমাকে ছুনিয়া হইতে বিমুখ করিয়া 

এবাদৎ ও নির্জন-বাসে প্রবৃত্ত করিয়া দিয়াছে? বল তো-_যৃত্যুভয়, কববের 

বিভীষিকা, দোঁজখের চিন্তা, বেহেশতের লোভ, এইরূপ কোন পদার্থ কি 

তোমাকে নির্জনবাসে আবদ্ধ করিয়া আল্লার এবাদতে লাগাইয়া দিয়াছে 1” 

অহাম্ম। উত্তর দিয়াছিলেন- “এ সকল পদার্থের কিছুমাত্র ক্ষমত। নাই। ষে 

বাদশার ক্ষমতার ভন্ডে এই সমস্ত পদার্গ আছে, তীহ্ার সহিত “মহব্বত 

জন্মিলে সমন্তই ভূলিয়া যাঁইতে হয়। সেই প্রভুর পরিচয় পাইলে এবং 

তাহার সহিত ভালবাসা জন্মিলে এ সমম্ভ পদার্ণ নিতান্ত তুচ্ছ হইয়া পড়ে ।” 

৪1 মহায্মা বশরহাফী রহমতুল্লাকে কেহ স্বপ্রে দেখিয়। জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন-- 
*আবুনছর তমার এবং 'মাবছুল ওহাবের অবস্থা কেমন?” তিনি বলিলেন-. 

«এখনই আমি তাহাদিগকে বেহেশতের মধ্যে পান আহারে প্রবৃব দেখিয়! 

'আসিলাম।” সে বাক্তি জিজ্ঞাস করিল--“আপনাঁর অবস্থা কেমন ?” তিনি 

বপিলেন__-“আল্লা ইহা উন্তমর্ূপ জানেন যে পান আহারে আমাব অভিলাষ 

মাত্র নাই বলি! তিনি তাহার নিজের দর্শন দিয়া আমাকে চরিতাথ” 

করিলেন।৮ ৫1 মহাত্মা আলী এবনেল. মওয়াফেক বলিযাছেন_“আমি 

একবার স্বপ্নে বেছেশৎ দেখিয়াছিলাম _তথায় বু লোক পান ভোজনে প্রবৃত্ত 

হইয়াছেন। ফেরেশতাগণ উত্তম উ্রম খাদ্য তাহাদের মুখে তুলিয়। দিতেছেন। 

এক ব্যক্তিকে দেখিলাম আল্লার সৌন্দর্যের দিকে চক্ষু বিস্ফারিত কবিয়া' এক 

দৃষ্টিতে উৎসুক হুইন্া চাহিয়া! আছেন। আমি বেছেশ তেব দ্বারবান্ রেজ ওযান্কে 

ঠাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলাম । তিনি বলিলেন-__'ইহার নাম মীরুফ কর্ণী। 

ইনি দোজখের ভয়ে বা বেহেশতের আশায় এবাদৎ করেন নাই।  তঙ্জন্য 

ইহার জন্য আল্লা স্বীয় 'দীদার, দ্বারা ইহাকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন ।” 

৬। মহাত্মা আবু ছোলয়মান্ দারানী বলিগ্লাভেন_“যে ব্যক্তি 'অদ্য নিজের 

সঙ্গে আসক্ত আছে সে কল্য কেঘামতেব দিনেও তদ্বপ নিজের সাঙ্গই আ(সক্ষ 
গাঁকিবে আর যে বাকি অদ্য আল্লাব প্রতি আসক্ত থাকিবে, সে "আগামী 

ই ০৪) 
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ফল্য ফেয়ামতের দিনেও আল্লার প্রতি আসক্ত থাকিবে ।৮ ৭ । মহাত্ম! ইয়াহীয়া 
এবনে মীজ বলিয়াছেন--এক রজনীতে আমি মহাত্মা বায়েজীদ রহমতুল্লার সঙ্গে 
দেখ। করিতে গিয়াছিলাম_-তিনি এশার নমাঞ্জের পর হুইতে ফজরের নমাজ পর্যন্ত 
অর্থাৎ রজনীর প্রথম ভাগ হইতে শেষ পর্যন্ত হাটু গাড়িয়া, গুল্ফ উচ্চে রাখিয়া, 
অঙ্ুলীর উপর উপবেশন করতঃ উদ্মন্তবৎ রাত্রি যাপন করিলেন, পরিশেষে ছেজ দা 

করিয়া উঠিলেন এবং বহ্ক্গণ নিস্তব্ধ ভাবে দীড়াইয়। রহিলেন, শেষে স্বীয় 
মুখ আকাশের দিকে তুলিগ প্রার্থনা সহকারে বলিতে লাগিলেন_-“হে আমার 
প্রভু! কতকগুলি লোক তোমার অনুসন্ধান করিয়াছেন তুমি তাহাদিগকে 

বলের উপর চলিবার ও বাতাসের মধ্যে উড়িবার ক্ষমতা দিয়াছ। আমি তাহা 

চাই না- আমাকে তাহ হইতে রক্ষা কর। আর কতকগুলি লোককে ভূতলের 
ও ভূগর্ভের ধন-রত্ব দিয়াছ, এবং কতকগুলি লোককে তুমি এমন ক্ষমত! 
দিয়াছ যে তাহারা এক রজনীতে শত সহশ্র যোজন পথ চলিয়া যাইতে পারেন । 

তাঁহারা তদ্রূপ ক্ষমতাঁয় সন্তুষ্ট আছেন। আমি তর্্রূপ ক্ষমতা চাই না 

ভুমি আমাকে তাহা হইতে রক্ষা কর ৮” এই পধ্যস্ত বলিয়া তিনি আমার 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! বলিলেন_“হে ইয়াহিয়া ! তুমি কতক্ষণ হইতে আছ?” 

আমি ব[ললাম-“হে আমার ছইফদ (ছর.দাঁর) অনেক্ষণ হইতে আছি । দয়া 
করিয়া এই অবস্থার মর আমাকে বুঝাইয়! দিউন।” তিনি বলিলেন_-“যাহ। 
তোমাকে বলিবার যোগ্য তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর--মহাপ্রভু আমাকে 

তাহার রাজ্যের উচ্চ ও নীচ সমস্ত প্রদেশ দেখাইলেন_তীহার আরশ, 
কুরছী, আকাশ, পাতাল, বেহেশৎ, দোজথ সমস্তই দেখাইয়া দিলেন এবং 
বলিলেন সমস্ত দেখিলে, এখন বল, কি পাইতে চাও? যাহা চাহিবে 
তাহাই দিব।৮” আমি নিবেদন করিলাম--“ইহার মধ্যে কিছুই চাই ন1।” 

তখন আদেশ হইল--"সত্য সত্যই তুমি আমার দাস।৮ ৮ | মহাত্মা আবু 

তোরাব মহোদয়ের এক প্রধান “মুরীদ ছিলেন। তিনি সর্বদা স্বীয় কাধ্যে 

ব্যস্ত থাকিতেন। এক দিন শেখ মহোদয় বলিলেন-_“তুমি যদি মহাত্মা বাঁয়েজীদ 

রহমতুল্লার সহিত দেখ! করিতে তবে ভাল হইত।” মুরীদ উত্তর করিলেন__ 

“তাহার সহিত দেখা করিয়া আমি কি করিব?” মহাত্মা আবু তোরাৰ 

স্বীয় শিষ্কে মহাত্মা বায়েজীদের সহিত দেখ! করিবার জন্য কয়েকদিন 

উপর্ধ্যপরি আদেশ করেন। “মুরীদ পরিশেষে বলিয়াছিলেন-_-“বায়েজীদের 

আল্লাকে দেখিতে আমি ব্যস্ত আছি--দেখিয়। শেষ করিতে পারিতেছি না 
ই.১ 9 
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এমন অবস্থায় কেমন করিয়! বাঁয়েজীদকে নেখিতে যাই?” “মোরশেক 

মহোদয় বলিলেন--“তুমি যে ভাবে আল্লাকে দেখিতেছ তোমার সেই ভাবে 

সহত্তর বার দেখা অপেক্ষা বায়েজীদের একবার দর্শন উত্তম | “মুরীদ” 

আশ্রর্ধযান্বিত হুইয়! জিজ্ঞাস! করিলেন “ইহার অর্থ কি?” মহাত্মা বলিলেন-. 
“ওহে নির্বোধ? তুমি আল্লাকে তোমার শক্তি অনুসারে দেখিতেছ ; তিনিও 

তোমার নিকট তদনুসারে প্রকাশ পাইতেছেন। আল্লার নিকট মহাত্মা 

বায়েজীদের যে পরিমাণে মর্যাদা আছে তিনি সেই পরিমাণ ক্ষমতা সহকারে 

আল্লাকে দেখেন। আল্লাও বায়েজীদের নিকট তদমুসারে প্রকাশ পাইতেছেন। 

মুরীদ” এই সুক্ম কথ। বুঝিতে পারিয়া বলিল--“আমি যাইতেছি আপনিও 

দয়া করিয়া সঙ্গে চলুন।” মহাত্বা আবুতোরাব বলিয়াছেন--আমি ও আমার 

শিষ্য উভয়ে মহাত্ম। বায়েজীদের নিকট গির! দেখিলাম, তিনি একটা ক্ষুদ্র 
জঙ্গলের মধ্যে বসিয়া আছেন । আমরা নিকটে গেলে তিনি বাহিরে আসিলেন॥ 

দেখিলাম তাহার শরীরে “পোসতীন” (টীং ৪৭৪ ) জামা উল্টাভাবে পরিহিত্ত 
আছে । আমার “মুরীদ” তাহাকে দেখিবা মাত্র এক বিকট চীৎকার ছাড়িয়। 

পড়িয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল । আমি তীহাকে সন্বোধন পূর্ব্বক 
বলিলাম--“হে বায়েজীদ, তোমাকে কেহ এক নজর দেখিতে আসিলেই কি 

তাহাকে হত্যা করা উচিত হয়?” তিনি বাস্ত হইয়া বলিলেন_"সে কি 

কথা তোমার “মুরীদ” সৎপথাবলম্বী--“ছাদেক” ছিলেন তাহার হৃদয়ে এক 

গু়ভাব, বনু দিন হইতে আবদ্ধ ছিল । সে ভাব তিনি নিজের চেষ্টার খুলিতে 

পারেন নাই । তিনি যখন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন অমনি সেই 

গুভাব বন্যার জল-শ্রোতের ন্যায় বাধ ভাগিয়া বাহির হইতে লাগিল, সেই 

বেগ এমন প্রবল ছিল ষে তিনি সহ্য করিতে না পারিঘ! মারা পড়িলেন। 

এ ভাঁব ক্রমে ক্রমে প্রবাহিত হইলে, তিনি উহ।র বেগ ধানণে অভ্যস্ত হঈতেন |,” 

৯। মহাত্মা! বাঁয়েজীদ বোস্তামী বলিয়াছেন -“মহাপ্রড় আল্ল। মদি তোমাকে 

মহাত্মা হজরৎ এব রাহীম নবীর প্রকৃতি, মহাত্মা ভজরং মুছা নবীর মানসিক 

প্রার্থনা শক্তি এবং মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবীর আধ্যাত্মিক অবস্থা দিয়! থাকেন, 

তখাঁপি ইহা মনে করিওনা যে, যাহ! পারা গিয়াছে তাহাই, শেম হইল-_ 

টীকা__৪৫৪ 1 শীতগ্রধান দেশে লোম সমেত চাঁগলাদির চর্দ্দ পরিছ্ষুত করিয়। ও পাকাইয়া 

তদদ্বারা জাম। সেলাই করিয়া লয, লোম সহকুত দেই জামকে পোসতীন কহে। লোমগুলি 

বাহিরে থাকিলে সোজ। হয় এব" তদ্বিপরীত হনে উপ্টা বঝো। 

১১ 
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্ টি বই 
আর কিছু পাইবার আশা নাই, বরং মনে করিবে তাঁহার দরবারে তদপেক্ষ| 
আরও উৎকৃষ্ট পদাথ পাইবার প্রবল আশা আছে ।” ১০। মহাত্মা বায়েজীদ 

বোস্তামীর এক বন্ধু ছিলেন_তীহার নাম মজনী। তিনি উত্ত' শেখ মহোদয়ের 

সমীপে এক দিন ছ্ুঃখ প্রকাশ করির! বলিয়াছিলেন__-“আমি দ্রিশ বৎসর 

যাবৎ রজনী জাগিয়৷ নমাজ পড়িতেছি এবং দিনমানে রোজ। রাখিতেছি তথাপি 

যে সকল "অবস্থার কথা আপনার মুখে শুনা যাঁয় সে অবস্থার কোনটাই আমার 

ভাগ্যে প্রকাশ পাইতেছে না।”৮ শেখ মহোদয় বলিরাছিলেন-ণত্রিশ বৎসর 

কেন, তিন শত বংসর ধরিয়| তুমি এবাদৎ করিলেও সে অবস্থা তোমার 

প্রতি খুলিবে না” মহাত্মা মজনী জিজ্ঞাসা করিলেন “তাহার কারণ কি?” 

মহাত্ম। বলিলেন_- “তোমার “অহং-জ্ঞান' আছে তজ্জন্য তোমার প্রতি সে ভাব 

গুলি প্রকাশ পাইতে পারিতেছে না11৮ তিনি পুনরায় ভিজ্ঞ।সা করিলেন--- 

"সে দোষ দূর করিবার কি কোন উপাঁর আছে?” মহাত্মা বলিলেন_“£! 

আছে বটে, কিন্ত তুমি তাহা অবলম্বন করিতে পারিবে না ।৮ মজনী বলিলেন _ 

“আপনি দয়া করিয়া বলুন আমি সে কাজ করিব ।” শেখ মহোদয় বলিলেন 

“তুমি কখনই পারিবে ন।” মজনী নিতান্ত জেদ করিতে লাগিলেন, অগত্যা 
শেখ মহোদয় বলিলেন-_“নাপিতের নিকট গিয়া মাথা, মুখ, দাড়ী সমস্ত 

মুণ্ডন করিয়া লও। একথানি তহবন্দ পরিধান করিয়া! সমস্ত শরীর ও মস্তক 

উলঞ্গ রাখ। এক থলী আথরোট লইয়৷ বাজারের মধ্যে যাও। তথায় ঘোষণ| 

করিয়া দাও--যে বালক তোমাকে এক *ঘাড়পাকী” দিবার পর এক ধাক৷ 

দিবে তাহাকে তুমি ছুটা আখরোট পুরস্কার দিবে। এইরূপ লাঞ্চিত হইতে 

হইতে বিচারক কাজীর দরবারে ও সভ্য সামাজিক লোকের সভায় উপস্থিত 

হইবে 1৮ ইহা শুনি! মজনী বলিলেন_“ছোবহান আলি। ! ইহা অসম্ভব 

ব্যবস্থা, এবপ ব্যবস্থ। কেন দিতেছেন ?” শেখ মহোদয় বলিলেন_“তুমি যে 

ভাবে “ছোব্হান্ আল্লা বলিলে তাহাতেও তোমার অহং ভাব প্রকাশ পাইল এবং 

“শেরেক” করা হইল; কেনন! এখনও তুমি স্বীয় সম্মানের বশবর্তী হইয়া 

প্রতিবাদ করিতে |” মজনা বলিলেন-_ “এ কঠিন উপায় ভিন্ন অন্য কোন 

সহজ তদ্বীর্র সন্ধান দিউন। এরূপ কাজ আমার দ্বারা হইবে না।” 

শেখ মছোদর বলিলেন_-“ইহাই এক মার প্রধান ব্যবস্থ। | প্রথমেই তো আমি 

বলিয়াছি_তুমি সে উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে না |” মহাস্সা বায়েজীদ 

্বীয় বন্ধুর জন্য ৩্সপ ব্যবস্থা করবার কারণ এই যে, মজনী অপর লোক 
৯ৎ 
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হইতে তক্তি আকর্ষণ ও তাহাদের উপর প্রতৃত্ব স্থাপন ও অহঙ্কার প্রদর্শনের 
'অভিলাধী ছিলেন। তণ্রূপ ইচ্ছা হৃদয়ের এক বড় পীড়া । (সই পীড়া 

উক্ত প্রকার ওঁষধের ব্যবস্থা করা আবশ্যক । ১১। হদীছ শরীফে উক্ত 

হইয়াছে-_মহাত্মা হজরৎ ঈছা! নবীর উপর প্রত্যাদেশ হইয়াছিল_“হে ঈছ1! 
আমি বান্দাগণের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া থাকি, যদি সে হৃদয়ে দুনিয়া ব| 

বেহেশতের আসক্তি দেখিতে না পাই, তবে আমার প্রেম তথায় স্থাপন করিয়া, 

শ্বত্বে রক্ষা করিয়। থাকি |” ১২। মহাত্মা এব রাহীম আদ্হম আল্লার দরবারে 

এই বঙ্গিয় প্রার্থনা করিরাছিলেন_-“হে আল্ল।! তুমি যে প্রেম আমার 
হৃদয়ে দান করিয়াছ এবং তোমার ম্মরণের যে মিষ্টত্ব আমার অদুষ্টে ভোগ 
করিতে দিগাছ, তুমি জান, তাহার তুলনায় বেহেশৎ আমার নিকট মশকের 

পালকের তুল্য তুচ্ছ পদার্থ ।”” ১৩। মহামাননীয়! বিবী রাবেয়! বছরীকে লোকে 

জিজ্ঞাসা করিয়াছিল-_-“আপনি মহাপুরুষ হজরৎ বম্থুল করিম (দু কে 

কেমন করিয়া ভালবাসেন?” তিনি উত্তর দিয়াছিলেন_“এ কথার উত্তর 

দেওয়া কঠিন। কিন্তু কষ্টিকপ্তার প্রতি প্রেম আমাকে তীহার স্ পদাথের 

প্রেমের পথ বন্ধ করিয়াছে” ১৪। মহাত্মা হজরৎ ঈছ! নবীকে লোকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিল--“কোন্ কাধ্য সর্ধববিধ কাধ্য অপেক্ষা উত্তম? তিনি 

বলিয়াছিলেন-_-“আল্লার প্রতি প্রেম এবং তাহার প্রত্যেক কার্যে সন্তষ্ট থাক! |» 

যাহ! হউক, এই মণ্মের হদীছ এবং মহাঞজন-বচন বহু আছে। পু্বব- 

কালের জ্ঞানীবৃন্দের অবস্থা দৃষ্টে স্বভাবতঃ বুঝ] যায় আল্লার সম্বন্ধীয় ত্জ্ঞান 

এবং প্রেমের আনন্দ, বেহেশতের আনন্দ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ । পাঠক! 

উপরিলিখিত কথ!| গুলি তোমাকে প্রগাঢ় মনোঘোগ সহকারে চিন্তা করিয়। 

দেখা আবশ্যক । 

আল্লার তত্ব, ওগু হইবার কারণ। পাঠক! জানিয়া রাখ, 
কোন পদার্থের অবস্থা জানা কঠিন হইলে, সে কাঠিন্য দুই কারণে ঘটিয়া 

থাকে। প্রথম_তাহা অতি গুপ্ত, এত গুপ্ত যে কোনরূপে দৃষ্টি গোচর হয় 

না। দ্বিতীর_তাহ! অতি উজ্জল, এত উজ্জল যে, চক্ষু তাহার তেজ সহ্য 

করিতে পারে না। দেখ--চামচিকা রািকালে দেখিতে পায়, কিন্ত দিবসে 

দেখিতে পাঁয় না । ইহাতে এ কথা মনে করিও না বে, রাগ্রিকালে পদার্থ 

প্রকাশ পায় ও দিবসে গুপ্ত থাকে, বরং দিবসে রৌদ্ধের আলোকে সমস্ত 

পদার্থ নিতান্ত প্রকাশিত হইগা থাকে । তবে কথা এই- চানচিকার দশন 

চে 
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শক্তি নিতান্ত হুর্ঘঘল, তজ্জন্য হৃর্ধের প্রথর রৌদ্র তাহার চক্ষে সহ্য হয়না। 

১। এক দিকে মানবের অন্তরিন্দ্িম়ের দর্শন-শক্ি ও ধারণাশক্তি নিতান্ত 

দুর্বল এবং অপর দিকে আল্লার অস্তিস্ব অতীব উজ্জল; তজ্জন্য মানব, 

আল্লার প্রথরোজ্জল-অস্তিত্ব ধারণ! করিতে পারে না; তজ্জন্যই আল্লার তত্ব 

বুঝিতে পারা যাইতেছে না। 

২। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের প্রতি মনোযোগ দিলে বুঝা! যাইবে যে, আলার 

সম্বন্ধে ছুই একটা প্রমাণ থাকিলে তাঁহাকে চেনা সহজ হইত; কিন্তু নানা 

ধরণের প্রমাণ অসংখ্য স্থান হইতে অতি উজ্জল ভাবে 

প্রথর দীপ্তির সহিত যুগপৎ আমির! উপস্থিত হইতেছে 

বলিয়া ধশধা লাগাতে, মানব দৃষ্টিহারা হইয়া গিয়াছে এবং তাহার বুদ্ধি 

অসংখ্য দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে উদ্ত্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। পাঠক ! তোমাদের 

সম্মুখে স্লিখিত একখানী পত্র বা শ্মন্দর সেলাই করা একখাশী বন স্থাপিত 

হইলে উহা! দেখিয়। বুঝিতে পার-_( টীঃ «৫৭ ) এ কার্ধ্যটী যখন দেখিতেছি 

তখন অবশ্যই ইহার একজন কণ্তা আছেন। কিন্তু তিনি এখন জীবিত 

কি মৃত তাহ! অবশা উহা দেখিয়া বলা যায় না; তবে, তিনি যখন লিখিয়। 

ছিলেন ব! সেলাই করিয়া ছিলেন তখন অবশ্যই জীবিত ছিলেন। সেই 

সময়ে তাহার সুধু জীবন ছিল তাহা নহে তীহার হস্ত চক্ষু আঁদির বেশ 

ক্ষমতা ছিল--কেমন করিয়া করিলে স্রন্দর হয় সে জ্ঞানও ছিল, তদ্ব্যতীত 

তাহার মনে উহা৷ করিবার প্রবল ইচ্ছাও ছিল। এখন দেখ-লিখক বা 

দ্র একটা কার্য দেখিয়া, তোমরা উহ্বাদের ক্ষমতা, জ্ঞান, জীবন, ইচ্ছা 

ইত্যাদি হুন্দর পরিচয় পাইলে, কিন্ত তাহাদের অস্তিত্ব সঙ্গন্ধে তত বড় 

প্রমাণ পাইতে পার নাই, অর্থাৎ এখন তাহারা বর্তমান আছেন কি মরিয়। 

গিগ্লাছেন এ কথা৷ বলিতে পার না। তথাপি লিখক বা দজ্জীর ক্ষমতা, জ্ঞান, 

জীবন, ইচ্ছ৷ এগুলি এ পত্র বা বস্ত্র হইতে এমন পরিষ্কার তাবে বুঝিতে 

পারিলে যে, এ করেকটী বিষয়ে তোমাদের “এল্মোল এয়াঁকীন” অর্থাৎ পরব 

জ্ঞান হইল । এখন দেখ__-আল্ী যদি এ রূপ একটা পঙ্গী বা একটী উদ্ভিদ 

সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হইতেন, তবে তোমরাও লিখকের পত্র ও দর্জীর বস্তু 

দর্শনের ন্যায়, আল্লার ক্ষমতা, জ্ঞান, ইচ্ছা এ কয়েকটী বিষয় নিঃসন্দেহে 

দৃষ্টান্ত যোগে ব্যাখ্যা 

স্পিন “সি 
এ 

পাপা পাশ িসপ লিভ টিটি 
টাকা ৪৫৫1 এই প্যারার এই টাকা চিঃ হইতে পরবর্তী তারকা চিঃ পরাস্ত কথাগুলি, মূল 

গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বাকোর ব্যাথা জপা, বিস্তৃত ভাবে লিখা খেল। 
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ধ্রবভাবে বুঝিতে পারিতে । পূর্ব দৃষ্টান্তে লিথক বা দঙ্জীর জীবন বা! অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে গ্রব কিছু জানিতে পার নাই, কিন্ত পক্ষী বা উদ্ভিদ লইয়া! বিচার 
করিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবে, আল্লা, ক্ষমতা জ্ঞান ও ইচ্ছাদি সহকারে 
জীবস্তভাবে বর্থধান আছেন । যে শিল্প-কার্ধোর গতি বরাবর চলিতেছে তাহা 

দেখিয়া শিল্পীর বর্তমানতা বেশ বুঝ। যাঁয়। ডিস্ব হইতে পক্ষীর ছানা-বহির্গমন, 

তাহার পর অনুক্ষণ পক্ষী-শাবকের দেহ-বদ্ধন, আহার গ্রহণ, ভুক্ত-দ্রব্য জীর্ণ 

হইয়৷ রক্তরূপে পরিবর্তন, চলন ফিরন উড়্ন ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি করিলে 
বুঝা যায়ঃ পক্গী-নির্দাতার অলশিত হন্ত, পঞ্গী-জীবনের প্রত্যেক অবস্থার 

সহিত বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে সদাসর্দদদ| লাগিয়া আছে । এক মুহুর্ত, পক্ষী- 

দেহের ভিতর-বাহির কোন স্থান ত্যাগ করিতেছে ন1। ইহাতে পরিষ্কার বুঝ! 

গেল, পক্গী-অষ্টা আল্লা, সর্ধ্ঘদা জীবস্তভাবে বধমাঁন আছেন । এইন্প একটা 

উদ্ভিদ লইরা বিচার করিলেও এ সত্য তন্মধ্যেও দেখিতে পাইবে । কিন্ত 
পক্ষীর অবস্থার সঙ্গে বৃক্ষের "অবস্থা সর্বর মিলিবে না। তথায় অতিরিক্ত 

ব্যাপারের দ্বিকে বুদ্ধিকে প্রেরণ করিয়। সেই নুতন তথ্য অবধারণ, করিতে 
হইবে । ইহাতে বুদ্ধিকে অতিরিক্ত দর্শনে ও অতিরিক্ত বিচারে অধিক 

হয়রাঁণ ও পরিশ্বান্ত হইতে হইবে? পক্ষীর আহার-পদ্ধতি ও বুক্ষের আহার- 
ব্যবস্থা সমান নহে। পক্ষী এক মুখ দিয়া 'আহার করে, অত্ন্তর়ে গিয়া ভুক্ত 
দ্রব্য পরিপাক হইয়া রক্ত রূপে পরিণত হয়। অসার ভাগ নিদিষ্ট পথে' 

বাহির হইয়! যাঁয়। উহার নিঃশ্বাস প্রশাসের ধরণও পৃথক । বৃক্ষগণ শিকড়- 

রূপ মুখ দিয়! মৃত্তিকাস্থ রস পান করে--পক্ষীর ন্যার গলাধঃকরণ করে না। 

আবার পত্র পল্পবাদি, অঙ্গ দ্বারা নিঃখাস প্রর্থীস ফেলে এবং নিঃখাল প্রশ্থাসের 

সঙ্গে সঙ্গে বায়ুস্থ অঙ্গারাদি খাদ্য গ্রহণ কবে। জীবন্ত আল্লা, সর্ধত্র বর্তমান 

থাকিয়া! পক্ষী ও উদ্ভিদের গঠন বদ্ধনাদি কাঁধ্য, সর্ধদ] নিজে আঁহার-নিজ্রী। 

ত্যাগ করিয়া, বিশেষ হিসাবের সহিত করিতেছেন । এখন দেখ__একটা পন্গীর: 

সহিত একটা উদ্ভিদ্ লইয়া পর্ধ্যবেক্ষণ করিতে গিয়া বুদ্ধিকে কেমন ঘোরা 
চক্রের মধ্যে পড়িতে হুইল ; এবং সেই চক্রের গ্রতোক অংশ হইতে আল্লার 

অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরণের প্রমাণ উতিত হইয়া, বুদ্ধির দর্শনুশক্তিকে কেমন: 

ধাঁধার মধ্যে ফেলিল! স্মরণ কর-যখন একটী পক্ষী লইয়া বিবেচনা-বিচার 

করিতে হইয়াছিল তখন আল্লার অস্তিত্বের প্রসাপ সরল ও অল্প ছিল; তজ্জল্য 
বুদ্ধিও সহজে ধারণা করিতে পারিয়াছিল। পরে পক্ষীর সহিত আর এক্টী 

১৫ 
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উদ্ভিদ মিলাইয়া বিবেচনা করিতে গিয়া দেখা গেল, পক্ষীর অবস্থার সহিত 
উদ্ভিদের তৃলন! ও পার্থক্য দেখিতে গিয়া প্রমাণ বড় জটিল ও অধিক হইয়া 
পড়িল। বুদ্ধি, সেই একটা প্রমাণের আগ! গোড়া শক্ত করিয়া ধরিয়া বুঝিতে 

গেলে, আর পচ প্রমাণ একেবারে হাতি ছাড়া হইতে লাগিল। দশটার 
আংশিক কিছু বুঝা! গেল, আর আংশিক বুদ্ধির ধারণা শক্তির বাহিরে 

চলিক্কা গেল। এখন দেখ--মাল্লা কেবল একটি পক্ষী বা একটি উদ্ভিদ সৃষ্টি 

করিয় ক্ষান্ত হন নাই। তিনি--মাকাশ, পাতাল, জীব, জন্ত, বৃক্ষ, লতা, ধাতু, 

প্রস্তর, কম্বর, বালুকাকপা ইভাাকাক্ট অসংখ্য জড়-পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন । 

সেই সমস্ত পদাথের দিকে যনোষোগ করিডে গেলে সকলেই স্ব ব্ব “অবস্থা 

দ্ূপ ভাধায এক হাক্যে চীৎকার করিয়! সেই মহা শিল্পীর মহান্ ও গরীয়ান্ 
অস্তিত্ব প্রচার করিতে লাগিল । .এ অবস্থায় মাঁনব-বুদ্ধি দিশাহারা হইয়! কিছুই 
বুঝিতে পারিবে না । প্রমাণের বাছুল্যে ও ওঁজ্জ.ল্যে আল্লার পরিচয় কিছুই 
জানা যায় না। ঈ*কঞ 

৩। ইছাও চিন্তা করিয়া দেখ--বিশজগতের পদার্থ সমূহের মধ্যে কেনি 
পদ্দাণণ আ্রক জনের স্থষ্ট, আর অন্য কোন পদার্থ অন্যের শ্্ট হইলে, স্থষট 

পদাথের মধ্যে কোন না কোন বিষয়ে, কিছু না কিছু পার্থক্য ঘটিত। সেই 
পাঁথকা দর্শনে, উভয় অঙ্টার পাঁথকোর পরিচয় পাঁওয়! যাইত । কিন্তু সমস্ত 
পদার্থ এক নিয়মের অধীন হওয়াতে অষ্টার পরিচয় গুণ রহিয়াছে । (টীঃ ৫৬) 

৪ । “প্রমাণের আধিক্য ও গুজ্দলা-বশতঃ আল্লার অস্তিত্ব গুপ্ত হইয়৷ গিয়াছে, 
এ কণা বুঝাইবার জন্য অন্য একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । দেখ, আলোক 

না থাকিলে আমর কিছুই দেখিতে পাইতাম না। তৃপৃষ্টে 

সুর্যের আলোক অপেক্ষা অন্য কোন আলোক অধিক 

উজ্জল নহে। হুর্যালোকে সমস্ত পদার্থ দেখা যায়। কিন্তক্র্ধ্য যদি চিরকাল 
সমান উজ্জল থাকিত-অস্ত না যাইত বা মেঘাবৃত ন! হইত তবে আমরা 

কেহ আলোক চিনিতে পারিতাম না। হ্ধ্য সমানভাবে উজ্জল থাকায়, 

শুত্র, কৃষ্ণ ও 'অন্যানা বর্ণ, চিরকাল একই প্রকারে দেখিতে পাওয়া যাইত ২ 
খুতরাং বর্ণ ব্যতীত আলোক বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ কেহ বুঝিতে পারিত না। 

টাকা--৪৫৬। আল্গার সৃষ্ট পদার্থের মধো দেখ! যায় সমভ্তগুলি জন্ম, স্থিতি মৃত্যু এই 
সাধারণ নিয়মের অধীন। আবার অন্য দিকে দেখ-_উন্নতি, পূর্ণ-বিকাশ ও অবনতি এই ত্রিবিধ 
অবস্থান মধা দিয়া সমস্তগুলিকে যাইতে হয়। আল্লা ছিন্ন অনা শর্ট থাকিলে অবশা অনা 
কোঘ নিয়ম হইত। স্যট পার্থ এক নিমের অবীদ এ কঞ্খর বাধা! বছ প্রকার করা ঘায়। 

২১৬ ক্কিস্ত 

_-দৃষ্টাস্ত যোগে বাঁখা 
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কিন্তু কুরধ্য অস্তমিত হইলে, ভূপৃষ্ঠ হইতে আলোক চলিয়া! ঘাইতে 
লাগিলে, অথ অন্ধকার হইতে লাগিলে, শুভ্র কৃষ্ণাদি সমস্ত বর্ণ, ক্রমশঃ . 
অদৃশ্য হইয়া যাঁ়। ইহাতে বুঝা! যায়, শুত্র কৃষাদি নর্ণ ব্যতীত আলোঁক 
নামে অন্য এক পদার্থ আছে। আলোকের অভাব বা পরিবর্তন না হইলে 

কেহ আলোক চিনিতে পারিত না। এইরূপ বিশ্ব-জষ্টা আল্লা, যদি কখন 

অদৃশ্য হইতেন বা না থাকিতেন এবং তজ্জন্য জগতের সমস্ত পদার্থ (যাহা 

তাহার প্রতাপে বর্তমান আছে তৎসমুদরয়) বিশৃঙ্খল হইত তবে সৃষ্টিকর্তা 

আল্লাকে লোকে আপনা আগনি চিনিতে পারিত। কিন্তু সমস্ত পদার্থই 

সষ্্রিকর্ভার বর্তমানতাঁর প্রবল ও পরিষ্কার সাক্ষ্য দিতেছে এবং সমস্তই একই 
নিয়মের অধীন, সুতরাং প্রমাণের বাহুল্য ও প্রাচুধ্য হেতু আল্লার পরিচয় 
গুপ্ত হইয়া গিয়াছে । 

৫। আল্লার পরিচয় না বুঝিবার আর একটা প্রধান কারণ এইযে 

নিতান্ত শৈশবকাল হইতে আমরা আল্লার এই বিদ্ময়কর আশ্চধ্য শিল্প, চক্ষের 
উপর দেখিতে পাইতেছি বলিয়া, ইহাদের বিশ্ময়-উদ্দীপক-ক্ষমত|, আমাদের 
বুদ্ধিতে ধরিতে পারিতেছে ন!। শৈশবে বুদ্ধি বিকশিত হয় না বলিয়া, 

আল্লার স্থ্-পদার্খের পরিার সাক্ষ্য বুঝিতে পারা যায় না । এ দিকে সেই 

সকল বিশ্ময়কর পদার্থ সর্বদা! চক্ষের উপর দেখিতে দেখিতে অভ্যাসক্তমে 

উহার সহিত সখ্যতা জন্মে, সুতরাং বিস্মঘ়কারিতা-ভাব, দর্শকের মন আর 
স্পর্শ করিতে পারে না । বয়ঃবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বিকশিত হইলে, যখন 

বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মে তখন কিন্তু পরিচিত পদার্থগুলি আল্লার শিল্প- 
নৈপুণ্যের উজ্জল সাক্ষ্য দিতে থাকিলেও মন সে সাক্ষা শ্রবণে ও গ্রহণে 
চেতন পাঁয় না। কিন্তু কোন অপরিচিত ছুশ্পাপ্য জীব বা আশ্চধা উদ্ভিদ 

নয়ন-গোঁচর হইলে, লোক আশ্চধ্যাম্বিত হয় এবং সহসা তাহার মুখ হইতে 

বিন্ময়-গ্রকাশক “ছোঁব হাঁন আল্লা শব্দ অপন] আপনি উচ্চারিত হয়। ইহাতে 

বুঝা যাঁয় যে সেই অপরিচিত বস্ত্র, সৃষ্টিকর্তার গৌরবের যে সাক্ষ্য দেয়, 

তাহা তাহার মনে নূতন বলিয়া গ্রহণ করে। পরিচিত বস্তর সাক্ষ্য মনে 

ধরে না। 
৬ । যাহা হউক, যাঁহাঁর বুদ্ধি-শক্তি দর্শনক্ষমৃতা দুর্বল নহে, সে বখন ষে 

পদাথ দর্শন করে তাহার মধ্যে তন্লিশ্বাতার ক্ষমতা ও জ্ঞানাদি শক্তি উপলব্ধি 

করিয়! থাঁকে। কোন বস্ত দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে চিস্তা না করিয়! তাহাকে 

২৮ তর 
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সহজে ছাড়িয় দিয়া সন্তষ্ট হইতে পারে না; তদ্রূপ ব্যক্তি, আকাশ ও 
পৃথিবীকে আল্লার শিল্প পদার্থ বলিগ| এমন পরীক্ষার চক্ষে দেখিতে থাঁকে 

যে, মর্খ গ্রহণ না করিয়া, কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। যাহারা 

“লেখ! পড়ার” কৌশল জানে তাহার! লিখিত-পত্র দেখিলে, পাঠ করিয়া মর্শ 

বুঝিয়া লয়। ছুই প্রাঁর দৃষ্টিতে প্র পঠিত হয়। (১) সাধারণ 
দৃষ্টি অর্থাৎ এই চর্ম চক্ষে সাদা কাগজের উপর কালীর দাগ গুলি দর্শন 
করা। ইহা “লেখা পড়া” না জান। লোকের দর্শন। ইহার মধ্যেও প্রকার 

তেদ আছ্ে। অমনোযষোগের সহিত, কেবল সাদা কাগজে, কালীর দাগের 
বর্ধমানতা ও অবর্তমানতা দেখা এবং তদপেক্ষ! কিছু মনোযোগ দিয়া দাগ 

গুলির সমতা, সরলতা, নুন্দর কি কদাকার প্রভৃতি বাহা আকুতি দর্শন করা। 

এরূপ দর্শনে লিখকের মভিপ্রায়, জ্ঞান ইচ্ছা ন| বুঝিতে পারিলেও তাহার 

চিত্র নৈপুণ্যের ক্ষমতা কিছু কিঞ্চিৎ বুঝিতে পাবে । (২) এরূপ দশুন ব্যতীত 
আর এক উন্নত শ্রেণীর দর্শন আছে তাহা লেখ পড়। জান! বিদ্বান লোকের 

দর্শন । তাহার বুদ্ধির চক্ষে, জ্ঞান-নরনে পর দেখিয়া! উহ! পাঠে লিখকের 
অভিপ্রান ও জ্ঞান বুঝিতে পারেন। গগন মণল ও ভূমগ্ডল, আল্লার কৌশলময় 
কলমে লিখিত পঞ্জ সদৃশ । চন্দ্র, স্ধ্য, তারকা, মেঘ, বৃক্ষ লতা, পাহাড়, 

পর্বত ইতাদি সেই পত্রের অক্ষর। আল্লার লিখিত এই পত্র পাঠ করিয়! 
তাহার অভিপ্রায় জানিয়। লওষ] বুদ্ধিমানের কাধ্য । বন্ধুর লিখিত পত্র পাঠকালে 

লোকে পত্রের অক্ষরের গঠনমাত্র দেখিয়! তৃপ্ত হয় না, এ পত্রের কথাগুলি 

বুঝিয়! তাঁহার অভিগ্রায় পর্যন্ত জানিয়া লয়। সেইরূপ আল্লার সৃষ্ট প্রত্যেক 
পদার্থ, তাঁহার পৃথক পৃথক পত্র। এমনকি এক এক খানি অনন্ত গ্রন্থ। 

একটা দ্রব্য লইয়া তৎসম্বদ্ধে আলোচন। করিতে গেলে যে কয়েকটা সরল 

প্রমাণ পাওয়া যায় তাহ! বুঝিতে পারা আমাদের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু নান! 

ধরণের অসংখ্য বস্তু পাঠ করিতে গেলে মানব-বুদ্ধি অক্ষমতা হেতু সমস্তগুলি 

এক সঙ্গে বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারে না; সুতরাং অধিকাংশ অজ্ঞাত 

থাকে । এখানেও প্রমাণের অত্যধিক উজ্জলতা হেতু জ্ঞেয় পদার্থ অজ্ঞাত থাকে । 

প্রেমকে বর্ধত ও উদ্মত করিবার উপায়। পাঠক! অবগত 

হও-_হদয়ের প্রবৃত্তিগুলি অনুশীলন-গ্রভাবে উন্নত হইয়া! নির্দিষ্ট “মোকাম, 
(স্থান) পরাস্ত আরোহণ করে; তন্মধো ভালবাসা-প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রেম সর্ববা- 

পেক্ষা অধিক উন্নতি প্রাপ্ত হইতে পারে। উহাকে উন্নত করিবার প্রধান 
নথ) 
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উপাঁপ জাঁনিগা লগযা আবশ্যক । প্রেমকে উন্নত করিতে হইলে সর্ধ প্রথমে 

অন্ুরাগ জন্মাইয়! লইয়া] পরে তাহাকে বলবান করিয়া! লইতে হয়। (টীঃ ৪৫৭). 

ষে ব্যক্তি কোন নুন্দরীকে তালবাপিতে ইচ্ছা করে, তাহার নিজের মনে 

সেই সুন্দরীর প্রতি অনুরাগ জম্মাইমা লওয়া প্রধান কার্ধা; তদর্থে তাহার 

চক্ষ সর্দাদা সুন্দরীর দিকে লাগাইমা রাখা কর্তবা-_সুন্দবী ভিন্ন আর কাঠার৪ 

দিকে মনবা চক্ষু ফিরান উচিত নহে। তাহার বদন মণ্ডলের প্রকাশ) সৌনর্ধা 

তো! প্রাণ ভরিয়া দেখ আবশাক, তৎবাতীত যে অংশ 

আবৃত আছে তাহার সৌন্দর্য দর্শনেরও চেষ্টা করা নিয়ত দর্শন-চেষ্ট! হইতে 

আবশ্াক | সৌনর্ধ্য যতই দর্শন করিতে থাকিবে “অনুরাগ রি 

তত বর্ধিত হইবে । বরাবর দর্শন কবিতে ব্যপত রহিলে দর্শকের মনে আপনা 

আপনি কিছু না কিছু “অনুরাগ” জন্মিবে-অল বিস্তর অনুরাগ না জন্মিযা যাইতে 
পারে না। যাহা হউক, আল্লাকে দর্শনেব অনুরাগ বর্ধনেবও এই গন্থ। 

গ্রাশস্ত । আল্লার ভালবাসা লতি করিতে হইলে মানুষকে দনিয়ার দিক হইতে 

মুখ ফিবাইয়া লওপা এবং সংসারাসক্ষি হৃদয় হইতে ধুইয়৷ ফেলিয়া! সদয় 

পরিক্গার করিয়া লওখা আবশ্যক | সংসারাসক্তি মানুষকে আল্লার প্রেম 

হইতে বঞ্চিত কবে। ক্ষেতে শপা-বীজ বপন কবিতে হইলে ধেমন ক্ষেত্র 

হইতে ঘাস কীটা, তণাদি পরিষ্কাব করিয়া ফেলিতে হয়, আল্লার গ্রেম-বীজ 

অর্থাৎ অনুরাগ জদধে বপন করিবার অগ্রে সেইরূপ সংসারাসক্তি দ্ূব করিতে 

হম। যে বাল্তি মা্লাব সৌনর্যা দেখে নাই মে আল্লাকে ভালবাদিতে পারে 

না। সৌন্দর্য ৪ পূর্ণ-মহত্ব জানিতে পারিলে স্বভাবতঃই ভালবাস! জন্মে । উচ্ভা 

টীকা_.৪৫৭। মানব শিশু বাঠিরের অঙ্গ-প্রতাগ সঙ্গে লইয়। ভুমিষ্ঠ হয়, পরে সেগুলি 

শ্গাগানিক নিয়মে দেহের বঞ্ধীনের অস্ুপাতে বদ্ধিত হম। আশ্যান্তরিক প্রপুত্িলি কিন্ত জন্মের 

সমযে এক সঙ্গে আগত হয় ন| ক্রমে ক্রমে আসে; এবং ক্রমে বন্ধিত ও বিবশিত হইয়া 

পূর্ণত| প্রাণ হয়। প্রৃত্থি লি হস্তপণাপির নায় জড পদার্থ নহে-৯তরাং দেখা ঘায় না। 

তঙ্জনা উহাদের শ্গভাব ও ধরণ করণও জানা মহজ নাহ | তিনটা প্রবর্তি লইয়। আলোচন। 
করিলে অনেকগুলি কণা জানা যাইবে, তাই[তে মূল গ্রপ্ঠের বিখয়টী বুঝ! সহজ হউবে। 

ভোজন প্রবত্তি, বদি প্রবন্তি ও গ।লবাস। প্রপৃতি ধ। প্রেম, ক্রমান্বয়ে আগমন করে 9 বিকশিত 

ইয়। উচ্চ! উহাদের সকলের জীবন , যথা চোজনে স্ছা বা ক্ষুধা! ; জ্যনপিপাদ], ও অহুর!গ। 

প্রথম ঢটী ইন্চাকে মস্কৃতে বুড়দ্ষ। ও বুতৃুৎস|। বলে, সংক্গিত্ত হইলেও অপ্রচজিত বোধে 

আমরা সে নাম তাগ করিলাম । প্রণন্তিগুলি সর ম্ব বিষয় ভোগ করিয়া চরিতার্থ হইতে 

থাকিলে উত্তরোস্তর বর্ধত হয। বুতৃক্ষা বাক্ষুধার সীমা আছে, কিন্তু জাশিবার ই! গাহাকে 

বৃভৎ্সা ব|। কৌকহল বলে এবং ালবাসার ইস্ই! য|হাকে অনুরাগ বছে এ ছুটীর সীমা 

নাই__জাজীবন বর্ধিত হইতে পারে। 
২১৯ 
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টি ই 
ভালবাসার বান্তব “কারণ । এই হেতু জগতের লোকে মহাত্স। আবুবকর 

ছিদ্দীক ও মহাত্সা ওমর ফারুককে মহৎ গুণে বিভূষিত জানিতে পারি] 
তালবাসিয়৷ থাকে । যাহা হউক, হৃদয়রূপ ক্ষেত্র হইতে সংসারাসক্তিন্প 
আবর্জন। দূর করিয়া, জ্ঞানরূপ বীজ বপন পূর্বক, জেকের, ফেকের ও এবাদৎ- 

রূপ জল সেচন করিলে সৌভাগ্যরূপ ফসল হস্তগত হয়। কোন ব্যক্তিকে 

পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে থাকিলে তাহার সহিত এক প্রকার সথ্যতা উৎপন্ন 

হয়। পাঠক! অবগত হও কোন মুছলমানই আল্লার প্রেম হইতে বঞ্চিত 

নহেস্প্প্রত্যেক মুছলমানের হৃদয়ে কিছু ন| কিছু প্রেম থাকে ! তবে কাহারও 

হৃদয়ে অধিক আর কাহারও হৃদয়ে অল্প, এই প্রভেদ | 

প্রেমের ভারতম্য হইবার তিনটা কারণ আছে। প্রথম 
কারণ--মান্গষের মনে সংসার-প্রেমের তারতম্য এবং সংসারের সহিত লিপ্ত 

থাকায় ন্যুনীধিক্য। এক পদার্থের ভালবাসা! অন্য পদার্থের ভালবাসা কমাইয়] 
দেয়। দ্বিতীয় কারণ পরিচয় প্রাপ্তির তারতম্য । সাধারণ লোক, ইমাম 

শাফেঈ রহমতুল্লার গুণের মধ্যে সাধারণ গুলি ধরিতে পারিয়! তাহাকে যেরূপ 
ভালবাসে, ফেকা শাস্তের পণ্ডিতগণ উক্ত ইমাম ছাহেবের অসাধারণ পাণ্ডতিত্য 

বুঝিতে পারিয়া তদপেক্ষ৷ অধিক ভালবাপিয়া থাকেন। ইহার কারণ এইযে, 

সাধারণ লোক তাহার সম্বন্ধে যে পরিমাণে পরিচয় পাইতে পারে, আলেম 

লোক তদপেক্ষা উজ্জল ও পরিষ্ষার পরিচয় পাইয়া থাকেন। আঁবার দেখ-- 
উক্ত ইমাম ছাঁহেবের, মজনী নামক, একজন শিষ্য ছিলেন। তিনি সর্বদা 

ইমাম ছাহেবের সঙ্গে থাকিয়া জ্ঞান লাত করিয়াছিলেন । তিনি ইমাম 

ছাহেবের উচ্চ জ্ঞান ও উন্নত স্বভাবের পরিচয় যতদূর পাইয়াছিলেন অপর 
কোন আলেম তত পান নাই। সুতরাং মজনী তীহাকে ষত ভালবাসিতেন 

অন্য কোন আলেম লোক তাহাকে তত ভালবাঁসিতে পারেন নাই। আল্লার 

সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ষে ব্যক্তি আলার যত পরিচয় পাইগাছেন তিনি তাহাকে 
তত ভালবাসিরা থাকেন। তৃতীয় কাঁরণ--জেকের, ও এবাদৎ হইতে 
আল্লার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয় । সেই £জেকের ও এবাদতের হ্রাস বৃদ্ধি 

হইতে ভালবালার তারতম্য ঘটিয়। থাঁকে । উপার লিখিত তিন কারণে আল্লার 

প্রতি প্রেম অল্প বা অধিক হইয়া থাকে । 

মীরেফৎড বা পরিচয় হইতে প্রেমের জন্ম-কোন ব্যক্তি আল্লাকে 
একেবারে ভাল না৷ বাঁসিলে, ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সে কখনই আল্ল/কে 

ন৩ 



প্রেম, অনুরাগ ও প্রসন্নত। ] ১৭৬৫ পন্সিতান্প গু তত জব 
টি 

চিনিতে পারে নাই! শরীরের বাহ সৌন্দর্য লোকে যেরূপ ভালবাসে শ্বতাবের 
অন্তর্গত সৌন্দধ্যও লোকে তদ্রূপ ভালবাসে । “মীরেফখ অর্গাৎ পরিচয় 
হইতে প্রেমের জন্ম । 

“মীরেফ্ উপার্জনের দ্বিবিপণ পম্থা-পুরা “মীরেফৎ বা তত্ব- 
জ্ঞান উপার্জনের ছুই পন্থা আছে । তন্মধ্যে প্রথম পন্থা পবিত্রাত্মা 
ছুফীদিগের অবলগ্িত। ইহাকে “সাধনার পথ” বলে। এ 
পথে নিরবচ্ছিন্ন জেকের, দ্বারা হৃদয় পরিষ্কার করির1 লইতে 

হয়। বরাবর জেকের করিতে তন্ময় হইলে নিজের অস্তিত্ব 
ও চারিধারের পদার্থের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতে হয়। পরিশেষে এমন এক 
অবস্থার উদয় হয় যে তখন আল্লার প্রতাপ চাক্ষুষ দর্শনের ন্যায় উজ্জল 
ভাবে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । এ পন্থাকে শিকারীগণের ফশাদ পাতার সহিত 
তুলন! করা যাইতে পারে। শিকারী ফাদ পাতি! শিকার ধরিবার আশায় 
বলিয়৷ থাঁকে এবং অন্ুক্ষণ আশা করে কোন জন্ত আসিবে ও ফণাদে পড়িবে। 
কিন্ত সে ফাদে শিকার পড়িতেও পারে, না পড়িতেও পারে। যদিও ব| 
পড়ে, তাহা কোন্ প্রকারের বা] কোন্ শ্রেণীর শিকার তাহা সেজানে না। 
ভাল শিকারও পড়িতে পারে, ইপ্দুরও পড়িতে পাঁরে । আবার শিকার আদৌ 
না পড়িয়া শিকারীর পোষ বাজটি ফাদে পড়িয়া মারা যাইতে পারে। 
এ পন্থায় সাধকের ভাগ্য পরীক্ষা হয়। কোন্ সাধকের অনৃষ্টে কি লাভ 
হইবে তৎসম্বন্ধে বড়ই প্রভেদ ঘটে। দ্বিতীয় পন্থ। _জ্ঞানী আলেমদিগের 
আচরিত । ইহ! জ্ঞানের গথ। এ পথে, 'মীরেফতের 

এলেম” শিখিতে হয়। তদর্ঘে বাক্যালঙ্কার বা অন্য কোন দ্বিতীয় পন্থা _আল্লার। 
ও সষ্টিকৌশল প্রতাপ ও 

বিদ্যার প্রয়োজন নাই। আল্লার আশ্চথ্য স্থষ্টিকৌশল দৌনদ্াদি চিন্তা করা 
লইয়া চিন্তা করিবার অভ্যাস করা “মীরেফৎ, বিদ্যার 
আরম্ভ । আল্লাকে চিনিবার জন্য তাহার হুষ্ট পদার্থ লইয়া! কি প্রণালীতে 

চিন্ত। করিতে হয় তাহা এই পরিক্রীণ পুস্তকে সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত 
হুইয়াছে। স্থষ্ট পদার্থ লইয়া চিন্তা করিবার অভ্যাস জমিগনা গেলে, 

আল্লার প্রতাঁপ ও সৌন্দর্য্য লইয়া চিন্তা করিতে হয়। তাহাতে আল্লার নাম 

ও গুণের মর্দন পরিষার রূপে জানা যায়। আলার নামের ও তাহার গুণ- 
প্রকাশক নামের অর্থ জানা একটী অতীব প্রধান বিদ্যা । বুদ্ধিমান মুরীদ, 
পরিপক্ক পীরের সাহায্যে এই জ্ঞান শিক্ষা করিতে পারে । নির্বোধ লোক 

৯ 

প্রথম পন্থা_ নিরবচ্ছিন্ন 

জেকের করা 
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টি ই 
এ জ্ঞান শিকা করিতে পারে ন।। ফাদ পাতিয়া শিকার ধরার নাঁয়। এ 

জ্ঞান অনিশ্চিত নহে । ফণাদে শিকার পড়িতে ও পারে, না পড়িতেও পারে, 

কিন্তু এ উপায়ে জ্ঞান লাভ করা কৃষি বাণিজ্যের ন্যায় নিশ্চিত। ছাগ ও ছাগীর 

মিলনে যেমন ছাগলের বংশ বৃদ্ধি হয়, তদরূপ এই ্লীব লব্ব-জ্ঞানের একটীর 

সহিত আর একটা জ্ঞান মিলাইয়া জ্ঞান বংশের বুদ্ধি কবিতে পারা যাঁয়। কিন্ত 
এনপ জ্ঞানের উপর হঠাৎ কোন আপদ পতিত হইলে ইহ! সমূলে নষ্ট হইতে পারে । 

গোলাবন্দীশস্য বা! খোদনাড়স্থ ছাগপালের উপর বজ্রপাত হইলে তৎসমুদয় যেমন 

হঠাৎ নষ্ট হয় তদ্রূপ ধ্দব বিপদে এই জ্ঞান-ধনও নষ্ট হয় । একপ বিপদের 

গ্রতিবিধা:নর উপর মানুমের হাত ন।ই_-এনিপদ মদৃষ্টের কথা । 

মীরেফৎ-পথ ত্যাগ করির| কেহ প্রেম অনুসন্গান করিতে গেলে তাহার 

পক্ষে দুরাকাজ্ষা করা হইবে । মীরেফৎ-জ্ঞান লাভের বে ছুই পথের সন্ধান 

উপরে দেওয়৷ গেল তাহা পরিতাগ করতঃ জ্ছানার্জনের আশায় অন্য কোন 

পথে চলিলে নিশ্চর অক্কৃতকাধ্য হইতে হইবে । 

পারলোৌকিক (সৌভাগ্য -আব ইহাঁও জানিনা রাখ -আলার প্রতি 
প্রেম উপাজ্জন না! করিয়া, যে বাক্তি সৌভাগ্য অনুসন্ধান করিতে যাঁশ, 

মে নিতান্ত ভুল করে। পরকালের অর্থ হইতেছে আলার নিকটে যাঁ৪মা। 

মনে কর-এক ব্যক্তি কাহ!কে ভালবামে এস্ তাহাব সঙ্গে মিলনের জন্য 

মনে প্রবল অনুরাগ রাখে কিন্তু কোন প্রবল অন্তরাঁয়ের জনা মিলিত হইতে 

পাঁরিতেছে না। বহুদিন সেই অনুবাগ জদ্মে লইয়া দিনপাত করিতেছে । 

এমন সময়ে হঠাঁৎ সে বাধা ঘুচিয়া গেল, এনং তচ্ছন্য প্রিয় বস্তর সহিত 
মিলন হইল । এখন বলতে! সে বান্ষি কেমন অপার 

আনন্দ ভোঁগ করিতে পাইবে! এইরূপ অবস্থা প্রাপ্তিকে 

€সৌভাগ্য বলে। প্রথমাবধি প্রির পদাতণর প্রতি ভালপাসা ও অনুরাগ 
ন| থাকিলে তাহার সঙ্গে মিলনে কিছুমান আনন্দ পাওয়া যাঁর না। অল্প 

ত্বল্প ভালবাস! থাকিলে তাহার সহিত মিলনে অল্প আনন্দ পাঁওয়! 

যাইতে পারে। ইহাতে বুগা যাইতেছে প্রেম ও অন্তবাগের পরিমাণ অনুসারে 

বিনা সৌভাগ্য পাওয়। যায়। আবাব দেখ--কোন বাক্তির শত্রুর 

পরিমাণ ও পাত্রতেদে জঙ্গে তোমার ভালবাসা আছে। যদি ঘটনাক্রমে সেই 
সৌন্তাগ্য গাওয়া যায় ব্যঞ্তির লহিতি তোমার সাক্ষাৎ হয়, তবে মনে যে 

অবস্থার উদয় হয় তাহা অবশ্যই পূর্বাবস্থার বিরোধী হইবে। এ সাক্ষাতে 
২২২ 

সৌভ।গ্য কি? 



প্রেম, অনুরাগ ও প্রসন্নত। ] ১৭৬৭ সন্ডিজাব্প' পু বত আক 
টি ভ। '. 

মনে বিষম কষ্ট 'ও ভয় উৎপন্ন হইবে । প্রেমের ফলে সৌভাগ্যশালী হওয়া যায়। 

আবার সেই প্রেম অপাত্রে ন্যস্ত হইলে ছুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইতে হয়। (টীঃ ৪৫৮ ) এই 

সম্বন্ধে উপম৷ স্বরূপে একটা গল্প বল। যাইতেছে__মল মুত্র পরিষ্কারক একজন “মেহ- 
তর' আতর গোলাৰ প্রস্ততের কারখানায় গিশাছিল। সুগন্ধ সে স্থান ভরপুর ছিল। 

মেহতর বেচারা স্থ্গন্ধের মধ্যে বেষ্টিত হইয়া অজ্ঞান হইয়! ভূপতিত,হইরাছিল। 
পার্খববর্তী লোক জন দৌড়।দৌড়ী আসিখ। তাহার মন্তকে ও গাজে গোল।ব সিঞ্চন 

করিতে ল।গিল; কেহবা আতর 'ও মেশ.ক আনিয়! তাহার নাকে ধরিল কিন্ত এরূপ 

ব্যবস্থায় তাহার অবস্থা! পূর্ববাপেক্ষা মারও শোচনীয় হইয়া পড়িল। সেই সময়ে 

তথায় একজন মেহতর আপির| উপস্থিত হইল। সে উহাঁর অবস্থা চিনিয়! 

তৎক্ষণাৎ কিছু বিঠ। আনিরা তাহার নাপিকা-দ্বারের নিকট ধরিল, আর 

কিয়দংশ তাহার নাকের উপল মালিশ কবি! দিল। এইরূপ ব্যবস্থায় মেহ তরের 

মুচ্ছ1 ভাঙ্গিয়া গেল। সে বলিল--এই গন্ধই আমার প্রির_-ইহা আমার 
নিকট স্তগন্ধ 1» যাহ হউক, এইরূপ বাঙ্ারা “ছুনিরা” উপভ্োগে আনন্দ পায় 

এবং ছুনিয়া যাহাদের নিকট অতি গ্রিএ পদার্থ হইয়াছে তাহার! উত্ত মেহতরের 

সদৃশ । আতর গোলাবের কারখানার মেহততর স্বীয় প্রককতির আকাজিিত 

মল-মূত্রাদি না পাইগ। বরং তথায় যে সকল সুগন্ধি দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে স্থাপিত 

ছিল তাহ৷ উহার প্ররুতিব বিরোধী ছিল বলিয়! তাহার ছুঃখ কষ্ট অধিক 

হইগাছিল । এইরূপ পরকালের রম্য স্থানে এই নিরুঈ ছুনিয়ায় আনন্দদায়ক 

পদার্থ পাইতে না পারিয়। এবং ততৎ্পরিবর্কে উতকৃণ্ট উপাদেয় বদ্ধ প্রচুর ও 

ভরপৃর দেখিতে পাইগা সংসারাসক্ত লোক মহা কষ্টে পড়িবে । পরকালের 

পদার্থ সংসার-লোভী লোকের প্ররুভির বিপরীত, তজ্জন্যই পরজগতের উপাদের 

পদার্থ, সংসার-লোভীর কষ্টের কারণ হইয়া দীড়াইবে। পরকাল, আত্মার 
রাজ্য । সে স্থান, নির্খ,হ, আদ্ধা সুশোভিত এবং আল্লার সৌন্দধ্যে অলঙ্গত। 
তথার যাইবার পূর্বে এই পৃথিবী হইতে থে ব্যক্তি স্বীর আম্মাকে তথাকার 

উপযুক্ত করিয়া লইতে পারে এনং তথাঁকার পদ।রগুলির সঙ্গে আসক্তি জন্মাইয়! 

লইতে পারে, সেই ব্যক্তি সৌতাগাশ।লী হইবে । পরকালের 
পারলৌকিক পদার্থে 

পদার্থের সঙ্গে আসক্তি জন্মাইয়া লহবার প্রধান উপার হইতেছে আ্বাসপি জন্মাইবার 

'প্রবৃত্তিদমন ও সৎগুণ উপার্জন” এবং তদণে 'রেয়াজৎ/ (সাধন!) রি 

ও *এবাদৎ, করা । আসঞ্িরই অপর নাম 'নুরাগ। করুণাময় আল্লা বলিতেছেন-.. 

ভীকা__৪৫৮। ভালবাসা ঘোগ্য-পাত্রে স্থাপন করিলে অর্থাৎ আল্লার উপর স্থাপন করিলে 
২২৩ 
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টি ইং 
৬ ও ০৮ £& ৩ গর পালি ৩ এ গে 

৫6) (১)-% €--5১| ১১ 

“যে ব্যক্তি উহ্থাকে (স্বীয় আত্মাকে ) পবিত্র করিতে পারিয়াছে সে নিশ্চয়ই 
পরিত্রাণ পাইবে |” (৩* পারা । সুরা শমছ) আল্লার প্রতি ভালবাসার 

ত্রিবিধ শত্রু আছে (১) সংসার আসক্তি, (২) ছুনিয়ার 
আল্লার প্রতি ভাঁল- 
বাসার ত্রিধিধ শত্রু মোহ, (৩) পাপ। এই সমস্ত দুর করিয়া যে ব্যক্তি 

নিজের আত্মাকে পবিভ্র করিতে পারেন, তিনি আলার 

প্রেম সঙ্গে লইয়৷ .পরকালে গিয়া সৌভাগ্যশালী হইতে পারেন। অল্প 

পুনরায় বলিতেছেন-__ 
রঙ আত তা চি লি পি ৩ নি ও ওটি 

। $-১ ১০ ১৮ ০4 
“যে ব্যক্তি তাহাকে ( আত্মাকে ) মাটা দিয়া ঢাকিয়াছে € অর্থাৎ ছুনিয়ার 

আসক্তি ছারা! আচ্ছাদন করিয়াছে ) সে সৌভাগ্য বঞ্চিত হইয়াছে ।৮ (৩০ 

পারা । সুর! শম্ছ। শেষ রোকৃ।) 
প্রকৃত চক্ষুন্সাণ আরেফ লোক “এই কথার মর্দ্ ( টীঃ ৪৫৯) এমন 

সুস্পষ্ট দেখিতে পাঁন ষে তাহাদিগকে উল্ত কথাগুলি মানিয়া লইবার জন্য 
হারেফৎ লব প্রতাক্ষজ্ঞান আর কোন “আণ্ত বাক্যে বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন 
ফবজ্ঞানে দীড়ায-. হয় না। তীহাদের প্রত্যক্ষ-লব্ধ-জ্ঞান, “তকৃলীদ' ( অর্থাৎ 

রা রে বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করার” ) শ্রেণী 
অতিক্রম করিয়া স্বোপার্জিত “ঞরব-জ্ঞানে' পরিণত হইয়া 

থাকে । ইহার পয়গন্বরের নিকট যে সংবাদ শুনে তাহা অন্ধের ন্যায় আর 

মানিয়৷ লইতে হয় না-্ম্বচক্ষেই দেখিতে পান যে, সে সংবাদ বাস্তবিক সত্য । 

এবং তাহার দঙ্গে মিলিতে গেলে সৌভাগ্য পাওয়া যায়। কিন্তু অপাত্রে অর্থাৎ তাহার শত্রয় 
সঙ্গে ভালবাসা স্থাপন করিয়া আল্লার সঙ্গে মিলিতে গেলে যন্ত্রণার অবধি থাকে না। 

টীকা_৪৫৯। এই কথার মর্ম বাক্যের মধো “এই” সর্বনাম, যে কথাকে লক্ষ করিতেছে 
বুধ! যায় সে কথাটা বাপক; উহার মধো করেকটা “সত্য বা “তথা, অস্তভূক্ত আছে। 
(১) ছুনিয়ার "বিষয়' ও পরকালের “বিষয় পরম্পর বিপরীত। (২) দুনিয়ার বিষয়ে আসক্ত হইয়! 
পঞ্জকালে গেলে মহাকষ্টে পড়িতে হইবে । (৩) ছুনিযার আসঞ্জি ছিড়িলে পরকালে হুখে থাকা 
ঘাইবে। এইরপ«সতা' প্রথমে আমরা “বিশ্বন্ত' লোকেব মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করিয়া লই; 
কেননা প্রথমে আমর! নিজের জ্ঞানে এ সত্যাস্থির করিতে পারি না! উপরের লিখিত ছুই উপায়ে 
মীরেৎ-জ্ঞান খুলিয়া গেলে এ সকল তথা আপনা আপনি দেখিতে পাওয়া যায় এবং দেখিতে 

পাইলে সেই তথা সম্বন্ধে পরিপক “ইয়াকীন” জ্ঞান উৎপন্ন হয়; তখন আর আপ্ত বাক্যে 
বিশ্বাঙ্গের প্রয়োজন হয় না। 

ত্৪ সে পত্য 
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সে সভ্য সাব্যস্থ করিয়া! লইতে তীহাদিগকে আর “মোজেজ।, বা অলোকিকত্ব 
দেখিবার প্রয়োজন হয় না । দেখ-যে ব্যক্তি চিকিৎসা বিদ্যায় দক্ষ, সে 

অন্য পরিপন্ধ চিকিৎসকের ব্যবস্থ! পত্র দেখিলে শীঘ্রই ব্যবস্থা-দাতাকে যথাথ” 

চিকিৎসক বলিরা বুঝিতে পারে এবং তাহার ব্যবস্থা! সত্য বলিয়া মানিমা লয় 

কিন্ত দোকানদার লোক পরিপন্ধ চিকিৎসকের ব্যবস্থা দেখিলেও তাহা “ঠিক 
বলিয়া মানিয়া লইতে পারে না, বরং ভূল বলিয়া উপহাসও করিতে পারে । 

এইব্ধপে চক্ষুম্মাণ “আরেফ লোকেরা, প্রকৃত সত্যা-নবী এবং 'জাল+ নবীর পাথক্য 
চিনিতে পারে । যাহা! হউক, পরিপদ্ধ “ভীরেফ” লোক নিজের দর্শন ক্গমতার 

যাহ! জানিতে পারেন, পয়গন্থরগণের মুখে ও তাহাই শুনিতে পাঁন। এই উতয় প্রকারে, 

যে জ্ঞান সত্য বলিয়া জান! যায়, তাহা! বিশেষ পরিপন্ধ হয়। শ্তধু পরগম্থর- 

গণের 'মোক্গেজা' ( অলৌকিকত্ব) দর্শনে মে জ্ঞান উপার্জিত হয় তাহা ক্ষণ-ভঙগুর। 

মহাঁস্মা হজরং মুছ! নবীর নিক্ষিপ্ত লাটীকে সর্পবৎ দেখিগা যে জ্ঞান জন্মে, 

তাহ! “সামরী/র প্রস্তত গোবৎসের হা্ব। রবে শীঘ্রই বিনাশ পাইতে পারে। 
(টীঃ ৪৬* ) ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে জাছু ও অলৌকিক 'মোজেজার, 
পার্থক্য চিনা দুষ্কর । 

আল্লার প্রতি প্রেমের চিন্তু। পাঠক! অবগত হও, প্রেম একটী 

অমূল্য-রত্ব-সদূশ অঙ্গপম পদার্থ। আমার মনে আল্লার প্রেম আছে এপ 

কথা বল! উচিত নহে এব" আমি এক জন আল্লার প্রেমিক এরূপ কথা 

মনে ভাবাও উচিত নহে । প্রেমের ৭ সাতটা চিন্তু আছে, বরং সে সকল 

চিহ্ব নিজের মধ্যে জন্মাইয়া লইবার চেষ্টা কর! কর্তব্য। প্রথম চিন্তু-মৃতাকে 
শা পাশপাশি তি ০» ৯০ পাপ শাসিত 

টীকা--৯৬* | মির দেশের বাদশা 'ফেরআওনে'র জাদুকরগণ জাদু বলে সর্প বানাইয়ছিল। 
মহাত্ব। হজরৎ মুছা নবী বীয় হল্তস্থিত লাঠ ভূতলে নিক্ষেপ করিলে প্রকাণ্ড অজগর হইয়া সেই 

সর্প গ্রাস করিয়াছিল । জাদুকরদের সপ জাদুর প্রভাবে উৎপন্ন; আর নবা মহোদয়ের হষ্টি 

'মোজেজ।' প্রভাবে নর্গ হইয়াছিল । এ উভয় নর্পোৎপত্তির মধো কারণের পার্থকা স্থির করা 

কঠন। তবে নবীর দ্বারা হৃইয়।ছিল বলিযা ইহা 'মোজেজা” এবং তৰশনে দর্শক লোক আল্লার 

প্রতি বিগ্বাস স্থাপন করে। মহাগ্রা হজরৎ যুছা! নবী এছরায়েন বংশীয় লোকদিগকে মিছর 
দেশ হইতে উদ্ধার করিয়! আনিবার পথে তাহাদিগকে প্রান্তরের মধো তাবুতে রাখিরা শ্বরং 

তিনি তুর পর্বতে আল্লার আদেশ গ্রহণে ঘান। সেই অবসরে 'সামরী' নামক এক স্বর্ণকার স্বর্ণ 

রেপা দ্বারা এক গোবৎস নিশ্বাণ করে । শয়তান সেই বৎসের মধ্যে “হান্বা' রব নির্গত 

করিবার কৌশল স্থাপন করে! এই ঘর্টন! দর্শনে দ্র্বল বিশ্বানী লোকের আলাকে ছাড়ি 

গোবৎনের পুজা! আরম্ভ করে। বর্তমান সময়ের কনোগ্রাফ এ ধরণে প্রাঠার স্বরের অম্ুকরণ 

করিতে পারে। দুর্বল জ্জান উহা! দর্শনে ও শ্রবণে নষ্ট হইতে পারে। নবী মহোদয়ের অলৌকিফন্ 

দর্শনে লোকের মনে ধে আলার প্রতি বিশ্বাস জশ্মিয়ছিল আবার সামরীর নির্শিত গোবৎসের 
হথস্বা রব প্রবণে সেই আল্লার প্রতি বিশ্বাস ভাঙ্গিয়াছিল। নিজের উপার্জিত জান না হইলে টিকে না। 

হন ন্ন্৫ 
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অপ্রির ধলিন মনে না করা। গ্রেদিক ব্যক্তি দিঙ্গের (প্রিয়জনকে 

দেখিবার অভিঙ্গাধী না হইয়া! থাকিতে পারে না। (১) মহাপুরুষ হজরত 
রণ টা বলিয়াছেন--“যে ব্যক্তি আল্লার দর্শন ভালবাসে আল্লাও তাহাকে 
দেখিতে ভালবাসে ।» (২) মহাত্মা বোইগ়নাতী এক পরহ্জগান্নকে জিজাস! 

করিয়াছিলেন-_-“তৃমি কি ফাকে ভালবাস?” সেব্যক্তিকে উত্তর দিতে কিছু 

বিশন্ষ করিতে দেখিয়| তিনি নিঞ্জেই বলিলেন__“তুমি যদি সত্যবাদী হ 
তবে মৃত্যুকে অবশ্যই ভালবাসিবে।” যাহা হউক, আল্লার প্রেমিকগণের মধ্যে 

এমন বন লোক আছেন তীহারা মৃত্যুকে অপ্রিয় বলিয়া না বুঝিলেও শীন্ 

মরিতে চান নাঁ। তাহাতে এই কথা বুঝিও না যে, তাহার! প্রকৃতই মৃত্যুকে 
অপ্রিয় বলিয়ী মনে করেন। তীহাদের অধিক দিন বৰীচির থাকিবার উদ্দেশ্য 

এই যে, ক্াহীরা পরফালের পাথেয় অদ্যাবধি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন 

মাই; কিছু অধিক দিন ধাচিয়া থাকিলে পরকালের পাথেয় অধিক পরিমাণে 

সংগ্রহ করিয়া লইতে অনলর পাইবেন-_এই জন্য তাহার! শীত্র মরিতে চান 
না । এই প্রকার লোকের চিত্র এই যে, তাহার! সদা সর্ধ্বদা পরকালের 

হিতকর পুণ্য কার্যে লগিয়। থাকেন--এক মুহূর্ত ও পুণ্য অর্জন তিন্ত অন্য 

কার্যে বায় করেন না। দ্বিতীয় চিন্কু_আলার জন্য নিজের প্রি পদার্থ 
উৎসর্গ করা এবং যে পদার্থ আল্লার সহিত নিজের সান্নিধ্য ঘটাইয়। দিতে 
পারে তাহ! পাধ্যমাণে ত্যাগ না করা এবং যে বস্তু আল্ল! হইতে দূরবর্তী 
করিয়া দেয় তাহ! হইতে দূরে পলায়ন করা) যিনি সর্ধ্াস্তঃকরণে আল্লাফে 

ভালবাসেন তাহার অবস্থা প্রক্প হয়। (১) মহাপুরুষ হজরৎ বসল চি 

শকদিন বলিয়াছেন --*যে ব্যক্তি সর্ধাস্তঃকরণে জাল্লাকে ভালবাসে তেমন লেক 

বদি তোমর। দেখিতে চাও তবে ছালেমকে দেখ ।” মহাত্ম। ছালেম, মহাত্মা! 
হোঞজাফার গেলাম ছিলেন--পরে সেই গুণে শ্বাধীনত। প্রাপ্ত হন। কোন 

ব্যক্তির গার পাঁপ কাধ্য ঘটিলে এ কথা বিবেচনা করা উচিত নহে যে 

কাহার মনে আল্লার গ্রে মাই_বরং এ কথ! বল! যাইতে পারে যে, সে 
ব্যক্তি আল্লাকে পূর্ণভাবে ভালবামিতে শিখে নাই। আমাদের এই উক্তি 

স্বপক্ষে নিয়ন্লিখিত প্রমাণ আনন করিতে পারি। (২) ইয়াগম্থান নামক 

একজন লোক শুরা পান করাত বপরাধে কয়েকবার শান্তি পাইরাছিল। 

শেষবার শান্তি দেওয়! হইলে একজন ছাঁছাব। তাহাকে ধিক্কার দিগাছিলেন। 

মহাপুরুষ হুখকসৎ স্নুল (ডে তাহা আুনিণ বলিরাছিলেন_-“তোমদা উহাকে 
১৬১৬৮ 



প্েছ। স্ঠযাগ £ প্রপন্গতা ] ১৭৭১ »+জ্ির ও পু বা স্ 
হি... 

ধিকার দিও না সে আল্লা ও রন্ুলকে ভালবাসে |” (৩) মহাত্া ফলীল 

কেন এক ব্ক্রিকে বলিয়া ছিলেন--“লোকে যদি তোমাকে প্িজ্ঞাস। কৰে 

যে তুমি আল্লাকে তালবাস কিনা? তবে সে কথার উত্তর না দিয়া চুপ' 
করিয়। থাকা তোমার উচিত। এ কথা এই জন্য বলিতেছি যে, যদি বল 

“আলাকে ভাষবাদি ন”; তবে তোমাকে কাফের হইতে হইবে । আর যদি 
বুল, “তাহাকে ভালরাদি” তবে তোমার আচরণ, আলার বন্ধুগণের আচরণের 

তুলা হইবে ন|।” (টীঃ ৪৬১) তৃতীয় চিন্থু-আলার জেকের 
(ম্মরণ) সর্বদা হৃদয়ের উপর সজীব তাবে প্রবল থাক।। আল্লার প্রেমিক 

লোক স্বভাবতঃ আল্লার নাম স্মরণে প্রবৃত্ত হন এবং তাহা হইতে আরাম 
ও আনন্দ পান_তাহাকে চে! চরিত্র করিয়া আল্লার প্মরণে প্রবুহ হইসে 
হুম না। মানুষ যাহাঁকে ভালবাসে তাহাকে সর্বদ! স্মরণ করিয়া! থাকে । 

ভালবাস! যখন পূর্ণ উন্নতি প্রাপ্ত হয় তখন এক মৃূহ্র্ধ প্রিয় পদার্থকে ভূলিস্ে 
পার! যাঁ্ না । ঠেষ্ট চরিত্র করিয়া মনকে আল্ল।র ম্মরণে লাগাইতে হইলে, 

এই কথ! বুঝ যাঁর ষে ম্বয়ং আল্লা তাহার নিকট তত প্রিয় নহেন-তাহার 
স্মরণ (জেকের) ই তাহার নিকট প্রির, তজ্জন্যই দে ভেকেরে নিষুক্ত 

হইয়া থাকে । প্রেম এক পদার্থ এবং প্রেনকে ভালবাস! অন পদার্শ। চতুর্থ 
চিন্তু-আল্লার সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তর প্রতি ভালবাঁপা। কোর্-মান শবীফকে 
ঠাহার বাক্য বলিয়। এবং রন্গল ও 'অন্যান্য পদার্পকে তাহার সঙ্গে সম্পর্কিত 

বলিয়! যে ভালবাস! জন্মে তাহ!র পূর্ণ উন্নতি হইলে সমস্ত স্থই গীবের প্রতি 
ভালবাসা আপন! আপনি উচ্ছলিত হুইয়া উঠে। পরিশেষে প্রত্যেক পদার্থ__ 

প্রত্যেক পত্র বা কঙ্গরের প্রতি সেই ভালবাদা বিস্তৃত হইয়| গড়ে এনং যে 

দিকে দেখা যাঁয সেই দিক হইতে ভালবাস! ও আনন্দের লহরী প্রবাহিত 

হইতে থাকে । লোকে যাহ।কে ভালবাসে তাহার লিখিত পত্রও ভাল লাগে। 

পঞ্চম চিন্কু_যাঁছাকে ভালবাসা যায় তাহার সহিত নিভৃতে বাঁস করিতে 

এবং তাহার নিকট মনের কথা জ্ঞাপন করিতে মন বাকুল হয়। দিবসে কর্খু- 

ব্যপৃতি, কাধ্য-বাহুলা ও জনতার গোলমালে মন বিচলিত থাক, রাত্রি 

. টীকা _৪৬১। যাহারা প্রকৃত মুছলমান তাহারা কোন সঞ্কাঁধ্য করিয়া বা সবগুণ লাঙ্ 

করিয়া এই বলিন্না ভীত হন ঘে উহা! যেরূপ সর্বাঙ্গ ন্দর ও উতবষ্টা হওয়া উচিত ছিলি 

তদরূপ হইল নাঁ__মবশাই কোন না কোন স্থানে ক্রটী ঘটাল। ক্লক, এ "াব মনে পৌষণ 

করিয়। রাখিলে উন্নতি হয়। আর কোন কায করিয়া বা কোন গুণ লাদ্জ করি যপে্ট হুইল 
রকি পরি হইলে উরতির পথ বর হয়। “বিনাপন পুস্তক" নবম পরিগ্ছেদ “ওর়ব' ডইটঝা। 

হণ 
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কালে মে সমস্ত বাঁধা বিশ্ব ঘুচিয়া যায়, তখন নির্জনে আত্ম-নিবেদনের স্যোগ 
ঘটে । এই জন্য আল্লার প্রেমিক লে।ক রানির অ।গমন প্রতীক্ষা করেন। 
ষে ব্যক্তি সময়ে অসময়ে নিদ্রা যায় লোকের সহিত কথা বার্তা বলিয়া 

অনর্গক সময় কাটায়, নির্জনবাস অপেক্ষা জনতা ভালবাসে; আল্লার প্রতি 

তাঁহার ভালবাসা! থাকিলেও বুঝিবে, সে ভালবাসা নিতান্ত কাচা। (১) 
মহাগরা হজরৎ দাউদ নবীর উপর প্রত্যাদেশ হইয়াছিল -“হে দাউদ, মানুষের 
সহিত আসক্তি বাঁধাই ৪ না। ছুই প্রকার লোক আমার অনুগ্রহ হইতে 

বঞ্চিত হয়-. ১) যে বাক্তি সংকাধ্যের পুরষ্কার শীত্ব পাইতে চাষ, এবং 

পাইতে বিলম্ব হইলে প্রার্থনায় শিথিল হয়। (২) যে বাক্তি আমাকে ভুলিয়া 
নিজের খেয়ালে ডুবি থাকে। এরূপ লোক যে আমার অনুগ্রহ হইতে 

বঞ্চিত তাহার চিহ্ন এই যে, তদ্রূপ লোককে আমি তাহার অভ্যাসের উপর ছাড়িয়! 

দিয়াছি এবং সংসা:র তাহাকে হররান রাখিয়াছি |” যাহা হউক, আল্লার 

প্রেম, পুর্ণ উন্নত ও পরিণন্ক হইলে অন্য পদার্থের ভালবাস একবারে 
লোপ পায় । (২) বনী এহরায়েল সন্প্রায্ের মধ্যে এক জন সাধু আবেদ 
ঠিপেন। তিনি রাত্রি জাগরণ করিয়! আল্লার এবাদৎ করিতিন। কিছু দুরে 
এক বৃক্ষোপরি কতকগুলি পঞ্গী রাত্রি যোগে সুমিষ্ট গান করিত। সাধুর 
কর্ণে পক্গীর সেই কলরব বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল; তঙজ্জন্য তিনি সেই বৃক্গতলে 

গিয়া আল্ল'র এবাদতে নিমগ্ন হইপগাঁছিলেন । তৎকালে সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে 

যে পরগন্থর ছিলেন তাহার উপর এই প্রতাদেশ হঈগাছিল বে-তুমি 
সাধুক বলিয়া! দাঁও, পশ্গীর মিষ্ট স্বর সে ভালবাসিঘাছে বলিয়া তাহার মধ্যাদা 

এক ধাপ নামাইয়া দিলাম। অন্য কোন সৎকাধ্যে মেই অবনতির ক্ষতি 
পূরণ হইবে না” (৩) কোন সাধু আল্লার প্রেমে এরূপ আবদ্ধ ছিলেন 
যে তিনি স্বীয় গৃছ মধ্য নিভতে আল্লার সমীপে আম্ম-নিবেদনে তন্ময় 

ছিলেন এমন সমম্কে গৃহের অপর কোণে অগ্ন লাগিয়াছ্িল তথাপি তিনি 

টের পান নাই। (৮) কোন সাধুব এক পদে কোন রোগ ছিল। তিনি 
নম|জে প্রবৃত্ত হইঙ্লে চিকিংসক মআসিগ তাহ!র পা খানি কান্টগা দেন 

অথচ মে সাধুটের পান নাই। (৫) মহাম্মা হ্জগরং দাউদ নবীকে আল্ল। 
গ্রত্যাদেশ দির(ছিলেন-_-“হে দাউদ, যে বান্তি আমার ভালবাসার দাবী করে 

অথ5 সমস্ত রাত্রি নিদ্বায় কণ্তন করে সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী । বন্ধু কি 

বন্ধুর দর্শন চা? না? আমাকে যে অনুসন্ধান করে আমি ভাহার সঙ্গে 
ন্ই৮ 
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টি 
থাকি।” (৬) মহাম্মা হজ্জরৎ মুছা নবী নিবেদন করিগাছিলেন---*ছে আল্লা ! 
তুমি কোথায় আছ, আমি তোমাকে ম্গন্ধান করিতে চাই।” উত্তর 

আলিয়াছিল-_“হে মুছা । তুমি খন আমাকে অনুসন্ধানের উচ্ছ। করিরাছ 

তখনই আমাকে পাইয়া ফেলিয়াছ।» ষ্ঠ চিন্তু-_-আল্লার প্রেমিক লোকের 
নিকট এবাদৎ কার্যা স্ুখ-সাধা বোধ হুদ-_ভাবী বোধ হয় না। কোন সাধু 

বলিয়াছেন--“মামি প্রথম ত্রিশ বংসর তহজ্জোদের নম।জ্গ পড়িধাছি কিন্তু সে 

সময়ে নিদ্রা হইতে উঠিতে ও নমাজে দীড়াইতে আমকে মৃত্রা-ন্থণ|-ড়ল্য 
কষ্ট পাতে হঈয়াছিল। তাহার পর ত্রিশ বংগর রাক্রির নমাজ পড়িতে 
কষ্টের বদলে নিম্মল আনন্দ যথেষ্ট পাইযাছি।” আল্লার প্রতি প্রেম পরিপক্ক 

হইল এবাদৎ করিনা যে আনন্দ পা9। যা। তত আনন্দ আর কিছুতে 

পাওয়া যায় না । সেন্ধপ অনস্থার এনাদং কঈকর হইবার কোন তে থাকেনা । 

সপ্তম চিন্তু আল্লার আক্মানহ সমস্ত বান্দার প্রতি আল্ল।র প্রেমিক জনের 

ভালবাসা ও দয়া জন্মে, কিন্তু কাফের ও পপীর সহিত বিরোধ ঘটে। এই 

অথে আল। বলিয়াছেন-- 
£ 9০৯৩ ৯ তে পা ৩054 পে ৮0৮ 
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“( সুলমান লোক ) কাছেরগণের উপর অত্যন্ত কঠিন (কিন্তু) তাহার! 

পরস্পরের মধ্যে নিতাঞ্ধ দয়ালু |” (২৬ পারা-হ্বা ফতেহ । ৪ রোকু।) 

আল্লাকে কোন পণগঞ্ধব জিন্তাসা! কবিনাছিলেন--ঠে আল।, কোন ব্যক্তি 

তোমার প্রেমিক 7” উন্তুর আসিণাছিপ-ণছগ্ধ পোষ্য শিশু যেমন আপন 

মাতার জন্য পাগল, সেইরূপ যাগার। আমার জনা পাগল হইতে পারে 

এবং পর্গী যেমন হ্বীয় বাসাম আশ লই”] নিরাপদ বিনেচন| করে সেইরূপ ষে 

বাক্তি মামার ম্মধশুক মাশ্রনঙ্ান মনে কবে এপং কুক্ধ বাঘ যেমন কাহাক ও 

ভর কর ন! তদ্রূশ যে ব্যান্ত পাপ কাধা দেখিলে ক্রুন্ন হ॥ ও কাহাকে 

ভগ্ন করে না সেই প্রকার লোক্ক মামার প্রেমিক ।” 

এইট সাতটী এবং এই প্রকাৰ অনেকগুলি চিত পরিপন্ধ প্রেমিক লোকের 

মধো দেখিতে পাগ্ুঝ। ধান । এইস? চিত ভিন্ন আনা চিহু দেখ গেলে বুঝিবে 

সে প্রেম পরিপক্ক হইতে পারে নাই। ্ 

আঅশল্লাকে পাইবার অনুরাগ । পাঠক! জানিযা রাখ-- আল্লার 

উপর মানুষের ভালবাসা হইতে পারে না বলিয়া যাহার] সর্ক করে ভাহার। 

২২৪৯ 
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আল্লার গহিত মিলিবার এবং ষ্ঠাহাকে পাবার অনুয়াগও অবিশান করে। 

হাপুরুম ভজরৎ রন ৫ এর প্রার্থনা-বচনের মধ্যে শওক ব অনু- 

রাগ কথার উল্লেখ আছে । 
রি তর রর রি ্র্ রি তি নি ] রাজি - রে 
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«(ছে আল্লা) তোমার স্থানে তোমার সাক্ষাতের অনুরাগ চাহিতেছি এবং 

তোমার উদাব ও বদানা মুখস্রী। দর্শনের সুখাস্বদ পাইবার অভিলাষ রাখি |” 
মহাপ্রভু আলা হজরতের মুখে বলাইয়া লইয়াছেন-_-“আমাকে ( আল্লাকে ) 

দেখিতে সাধু লোকের যেমন প্রবল অনুরাগ আছে, তাহাদিগকে দেখিতে 

আমার (শাল্লর ) তদপেক্ষ/! অধিক অনুরাগ আছে ।৮ পাঠক! এখন 

তোমাকে ৮১১৯ শওক বা “মমুরাগ” শব্দের মর্গ জানা আবশ্যক। লোকে 

যে বগ্তকে একেনারে জানে না তাহার প্রতি মানুষের 

মনের টান থাকা অসম্ভব কণা। আবারযে নস্ব স্ন্দর নি 
বলিঘা জান! গিয়াছে তাহা সম্মুখে থাকিলে এবং নয়ন 

ভিরিয়। দেখিলেও তংপ্রতি অচ্গুরাগ থাকে ন।। যাহাকে সুন্দর বলিয়া জান! 

গিয়াছে বলিয়া এক হিসাবে মানস-চক্ষের সম্মুখে আছে এবং চাক্ষুষ ভাবে 

দেখা যাইতেছে না বলিষ| বন্ধমান নাঈ, তাহাকে নয়নে দেখিবার জন্য ষে 

'াকাজ্ষা বা! ইচ্ছা! জন্মে তাহাকে অনুরাগ বলে। দেখ, প্রিপ্ন ব্ক্ি 

খেয়ালের চক্ষে বর্তমান থাকে । সে যথন বাস্তবিক অনুপস্থিত থাকে তখন 

গাহাকে দেখিতে মনে চায়; অর্থাৎ তাহাকে স্বচক্ষে দেখিবার ইচ্ছা! জন্মে। 
সেই ইচ্ছা বা আকাঙ্ষাকে 'শওক+ বা অনুরাগ বলে। 

ঘাহ| হউক, এই কথাকষ তোমরা বুঝিতে পারিবে- মানব, আল্লার 

পরিচয় পাইলে তাহাকে খেগালের চক্ষে এক প্রকার দেখিতে পায় কিন্ত 

তাই বলিগা প্রকৃত চক্ষে সন্দর্শন করিতে পার না। 
আল্র।র প্রতি যে 

'গন অবস্থায় আল্লাকে দর্শনের ইচ্ছা! মানবের মনে ধরণের অনুরাগ 
বশ্যই জন্মে অর্থাৎ আল্লাকে দেখিসার 'অনরাগ উতৎ- ইহকালে লব্ধ ও 

পর্ন হয়। কিন্তু সেই অন্ুরাগের ফলে এই পুরসিবীতে, পরকালে পরি তৃপ্ত 
জ্ধযীকে, এ জীবনে পরলেন সম্ভাবন| নাই। পেল যেন পরিশেষে 

২৩৪ 



প্রেম, অনুরাগ ও গ্রলয়ত ] ১৭৭৫ শা পুত আছ 

দিশন-জ্ঞানে' পরিণত হয় তদ্রূপ ইহকাল-লন্ধ “মীয়েফৎ-জ্ানঃ পরিণাঁমে পরকালে 
আল্লার সনা্শনে পরিণত হয়। এই কারণে “মীরেফৎ-জ্ঞান'-জাত অনুরাগ* 
এই পৃথিবীতে কখনই চরিতার্থ ছইতে পারে না। তবে মুত্র পর আল্লাফে 
স্বচক্ষে সন্দ্শন করিলে (পৃথিবীর) সেই অঙ্ক্রাগ পরিতৃপ্ত হইতে পারে | 
স্থতরাং বুঝা গেল ইহকালে-লব্ব-মন্থরাগ পরকালে গিনা পরিতৃপ্ত ও ঠাণ্ডা 
হইতে পারে। কিন্তু অন্য এক প্রকার অনুরাগ পরকালেও অপূর্ণ থাকে-_ 
সে অগ্রাগ কি প্রকার তৎসম্বন্ধে ছুই চারি কথা বণ! আবশ্যক । 

আল্লার পরিচয়-ভ্ঞান ইহকালে ছুই কারণে অপূর্ণ-_পাঁঠক। 
ইতিপূর্ব্বে জামিতে পারিএাছ সর্কাবিধ আণন্দ অপে্গ! আল্লার পরিচয-জাত 
আনন্দ অধিক মি । সেই পরিচর়-জ্ঞান এবং আল্লাকে দরশ'নর ইচ্ছ। ব| 
অনুরাগ ইহজগৎ হইত উপার্জন করিয়া! পরকালে লইয়া যাইতে হয়। মুত্র 
পর পরিচয়-জ্ঞান উজ্জ্ণতর হইয়া উঠে। কিন্তু ইহকালে 'মীরেফৎ অর্থাৎ আল্লার 
গরিচয়-জ্ঞান ছুই কারণে অপূর্ণ থাকে । প্রথম কারণ--ইহসংসারে নানা- 
বিধ বাধা বিস্ব ও আবিল্যের মধ্য দিনা সেই জ্ঞান লন্ধ হয় সুতয়াং হুন্দয় 
হুস্পষ্ট প্রশ্দুটিত হয় না। তজ্জন/ হুক্্প পর্দার ভিতর হইতে বাহিরে দর্শনের 
ছিত সে জ্ঞানকে তুলন। করা গিঘা থাকে। অথবা! হৃর্ধোদনের পূর্ব 
উধার অন্ধকারে প্রিযজনের দর্শনের ন্যায় অস্পষ্ট বলা গিয়া থাকে । যাহ! হউক, 
সংসারের নান! সম্পর্ক ও আবিল্যে জড়িত থাকার সমগে পরিচদ-জ্ঞান অস্পঠ 

থাঁকিলেও তন্জনিত অগ্ুরাগ অবশ্য পরকালে গিয়া পরিতৃপ্ত হই ঠাণ্ডা হম । 

দ্বিতীয় কারণ-প্রিয়জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এক নজরে তাছার 
সর্ধাঙ্গ যুগপৎ দেখিতে পাওয়া যায় না; মুখমগ্লের দিকে মনে/যোগ দিলে 

কেশপাশ অলক্ষিত থাকে, আবার কেশপাশ দেখিতে লাগিলে হস্তপদাদি দৃষ্টির 
বাহিরে পড়ে। প্রিপ্নজনের আপাদ মম্তক সর্ধবাঙ্গ সুন্দর । যে অঙ্গ দেখিবে 
তাহা হইতেই অপার আনন্দ পাইবে বটে কিন্ত এক অংশ দর্শনের আনন্দ 

হইতে অপর অংশ দর্শনের আনন্দ অবশ্যই বিভিন্ন প্রকারের হইবে । যে 
ংশ দেখিবার খেয়াল করিবে তদর্শনে আকাজ্ষ। বা অন্থ্রাগ নূন ভ্ভাবে 

উৎপন্ন হুইনে এবং তাহা দর্শন করিলে এক অভূতপূর্ব আনন্দ গাইতে পারিবে | 
বিশ্বপতি আল্লা অসীম ও অনস্ত। তাহার প্রত্যেক অংশের সৌন্দধ্য আলীম 
যনোলেত! 1 যে দিকে মনোযোগ দিবে বা! খেমাল করিবে তাহাই দেখিবার 
ইচ্ছা! রা কৌতুহল জদ্বিত্বে এবং দেখিতে পাইলে সেই কৌতুহল চদ্লিভাথ 
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হইবে" অভিল।ষ চরিতাথ' হইলেই আনন্দ লাত ঘটে। আল্লার স্থষ্ট জগতের 
সমন্ত ভাগ দর্শন কর অসম্ভব কথ|। সুদক্ষ চকুক্মাণ আরেফ হইলেও সমস্ত 

ভাগ একবারে দেখিয়া উঠ! তাহার পক্ষে সম্ভবপর নছে। যতই দেখুন ন| 

কেন বহু ভাগ মলক্ষিত থাকিবে । হুতরা: এক ভাগের দর্শনাশ৷ পরিতৃপ্ত 

হইতে ন। হইতেই অন্য ভাগের দর্শনেচ্ছ! মনের মধো উদণ হইতে থাঁকিবে। 

এই প্রকার ক্রমোন্নত দর্শনেচ্ছাকে অন্য প্রকারের, অন্ুরীগ বলে। সন্শনে 

এই “অনুরাগ” পরিতৃপ্ত হু এই “পরিতপ্টি'কে “ওন্ছ”” কহে। 

ইহকালে বা পরকাল “অনুরাগ ও 'তৃপ্তির' সীমা নাই। পরলোকগত 
সস 

৪ পালিশ পি ি না শর্ট তা 

আবেফ লোক সর্বদাই বলিবে_ 1 ) 93 তত | 1১ ) 

“ছে আমাদ্র প্রন! আমাদের জন্য আমাদের নূর (আলোক) পুর্ণ 

কর।” (৯৮ পারা। স্ুরী তহরীম । ২ রোকু।) 

এখানে নূর ( আলোক ) বলিবার উদ্দেশ্য এইযে আল্লার ্ এগ 

সৌন্দধ্যের যাহ! কিছু মানব-নয়নে গরকাশ পার তাহা সমস্তই ইহালও পরকালেও 

আলোক, তন্ভিরন অন্য কিছুই দেখ! যায় না। পরলোক- সঃ 

গত আরেফ লোক আল্লার সমস্ত নূর দর্শনের অভিঙ্গাধী থাকেন কিন্তু সমস্ত 

দেখিয়া শেষ করিতে পারেন না। এই জনা বল! হয়_-আল্ল। ভি অন্য কেহ 

আল্লার পূর্ন পরি5য় পাইতে পারে না। আল্লার দর্শনাকাজ্ষা আরেফের মনে 

চিরকাল গাঁকিয়। যায় । এ কথার অর্থ এই, স্বাহার মনে আলার যে অংশ 

দেখিবার আক।জ্কা! জন্মে তাহা দর্শন মাত্র সে আকাজ্ষা পরিতৃপ্ত হয় কিন্তু 

ংপরক্ষমণেই 'আাবার অনা অংশ দেখিতে মনে আক।জ্। জন্মে এবং তাহাও 

দর্শন করিতে পাইলে সে আকাঙ্্/ও পরিতপ্র হয়। এই প্রকার পরকালে 
আলার সর্বাঙ্গ দর্শন করিবার অদমা আশ। ক্রমান্ধয়ে বাচিয়া চলিবে । 

আল্লার প্রতি প্রেমের সংক্ষিপ্ত ক্রমবিকাশ-বিবরণ উপরে 

যাহা লিখ। গেল তাহার মর্ম এই-- ইহকাঁলে আল্লার শিপ ও শিল্প-কৌশ্ল 

'দেখিয়া তাচার সম্বন্ধে'ষে পরিচয় (মীরেফৎ) লব্ধ হয় তাহ।ই খেয়ালের চক্ষে 

বর্ধমান থাকিধা1| তদীর দর্শনের “অনুরাগ” জন্মাইয়া দেয় । সেই অনুরাগ ইহ্ন- 

সংসার ভইতে সজে যাঁয় এবং পরকালে আল্লার পদীদার' প্রাপ্তে পরিতৃপ্ত হয়। 

স্বতরাং ইহকালের মীরেফত-দনিত “মন্ুবাগ” পরকালে 'দীদার, প্রাপ্তে ঠাণ্ডা 

হুইয়। যার | কিন্তু পরকালে “দীদার-শক্তি' অসাধারণ তীক্ষ হর। শভখন দর্শনয় 
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ক্ষমতা দিক্, কাল, দুরত্ব অতিক্রম করিয়া অতীব বলবান হয়? তখন আল্লার 
'অনস্ত রূপ রাশির সমস্ত ভাগ দেখিবার অনুরাগ ক্রুশ: বাড়িয়া চলে ঠাঞ্জ, 
হইতে পানর না। এক অংশ দেখিয়া আনন্দ পাইবার পরক্ষণেই অপর অংশ 
ঘর্শনে অনুরাগ বা আকাঙ্ন্না জন্মিযা উঠে। সে অংশ সঙ্গশনে 'পরিতৃপ্চি। 

পাইলে আবার পরক্ষণেই অনানাগ দর্শনের উৎকট “আকার্জা' জন্মিয়া উঠে? 
এইবূপ. 'শওক' বা অগ্নরাগের পর “ওন্ছ” বা পরিতৃপ্তি এবং পরিতৃপ্রির পর 

আবার আকাজ্ষা পাল ক্রমে উদয় ও নিরস্ত হইতে থাকে। এই অন্য 
পরকালে “অন্ুরাগ-বিশিষ্ট লোকের পক্ষে নব নব পৌন্দর্য্য দর্শনের পথ 
খুলিতে থাকিবে এবং তাহাদের ভাগ্যে 'দীদার” বাঁড়িয়। চলিবে এবং আনম্কও 
উত্তরোত্তর অধিক মাত্রার ভোগে আসিবে । 

কেন বেছেশ তেত আনন্দ অসীম? বেহেশতের মধো আননের 
সীমা নাই” সে কথার অথই উপবে বলা গেল। যদি তদ্রূপ না হইত তৰে 
এক ধরণের আনন্দ পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে করিতে সুম্বাদের মান! খর্ব 

হুইয়। পড়িত। ইহ সংসারেও দেখ| যায়-_স্ুখের বস্ত পুন? পুনঃ ভোগ 

করিতে পাইলে তাহা মনের নিকট পরিচিত ও পুরাতন হয়? ক্রয়ে 

আনন্দের মাত্রা হা হইতে থাকে ; পরিণেষে তাহা আর আনন্দ দিতে পারে 

ন।। নিত্য তাজা সৌন্দর্ঘ্য দর্শনে অআগিলে অবশাই নব নব আনন্দ পাওয়! 

যাইতে পারে। য!হ। হউক, বেহেশৎ্-বাসীদের সম্মুথে আল্লার 'অনস্ত রূপ- 
রাশির মধ্য হতে নিত্য নৃতন নৃতন সৌন্দর্ধ্য উপভোগে আসিবে এবং নুতন 

নৃতন তাজা তাজ আনন্দ প্রদান করিতে থাকিবে বরং এক সময়ে যে আনন্দ 

তোগ করিতে পাঁওয়। ষাইবে তাহার পরনণেই তদপেক্ষ। মহৎ আনন্দ ভোগ 

করিতে পাইবে অথণৎ সর্বদাই পরবস্তী আনন, পূর্ববভোগ্া আনন্দ অগেক্গা 

অনুক্ষণ উৎকৃষ্ট হইতে উৎ্কৃষ্টতর হইয়া চলিবে। 

“অনুরাগ ও “পবিতৃপ্চির ব্যাখ্যা _এ পর্যাস্ত যাহা বল! গেল তাহাতে 

বোধহয় তোমরা “শওক' বা অনুরাগ এবং “ওণ্ছ' বা তপ্তি এই ছুই অবস্থার 

পাথক্য বুঝিতে পারিয়াছ। তথাপি পুনরুক্তির ন্যায় আবার বল! যাইতেছে 

আননাদায়ক পদার্থের মধ্যে যাহা. বর্তমান সময়ে সম্মুখে উপৃস্থিত পাওয়া 
গিরাছে ভাঁহা দর্শনে ব! ভোগে অনের প্রসম্নতাময় পরিতৃপ্ত ভাবের নাম “ওমৃছ 1” 

পৃরিতৃপ্তি জন্সিলে আর. সে দৃষ্ট-তুক্ত পদাখের দিকে মনের কিছুমাত্র..টান 

থাকে না। ক্সাৎ মন. ঠাঙা হইনা..বায়। কিন্ু আনন্দদায়ক পদাথে- 

৪ ২৯৩ 
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আধো যাল এখনও সম্দৃথে উপস্থিত হয় নাই--হইত্ে বাকী আছে--তাছায় 
দিকে বদের টান প্রধল থাকে ; (মনের এই টানকেই 'জস্ুরাগ' বলে ।) 

পরম, জনুরাশ ও পরিতৃপ্ডি বিষরক হুদীন্ছ বচন- বাহ! হউক, 
আল্লা প্রতি "ভালবাসা পৃথিবীতেই হউক বাঁ পরকালেই হউক। “ওন্ছে' ও 
“সওফ' এই ছুই অমূল্য পদার্থ হইতেই বর্ধিত হয়। (১) ধদীছ শরীফে 
উল্লেখ আছে-.নহাগ্রত আলা মহাজ্া হজরৎ দাউদ নবীকে লঙ্দোধন পূর্বক 
ফলিমাছিলেন--হে দাউদ] পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে আসার পক্ষ হইতে 

আই গুঁসংবাঁদ ধোষণা ফর--যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে, আমি তাহাকে 
ভালবাসি । যে ব্যক্তি নির্জনে আমার সঙ্গে উপবেশন করে, আমি ভাহায় 
সঙগী। যে ব্যক্তি আমাকে ম্মরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, আমিও তাহাকে 

শু করিয়া পরিতত্ব হই। ধে আমার সঙ্গী, আমি তাহার সাথী । আমাকে 

ধে ব্যর্কি অপরের মধ হইতে নির্বাচন করিয়া গর, আমি তাহাকে অপরের 
আধা হইতে ধাছিয় লইয়া শ্রেষ্ঠত্ব দান করি] যে ব্যক্তি আমার আদেশ 

পধলিন করে, আমি তাহার আঁদেশ পালন করি । ফে ব্যক্তি আমাকে হৃদয়ের 

সহিত ভালবাসে, আমি তাহাকে নিশ্চ? অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করি । 

বে আমাকে গন্ুসন্ধান করে, নিশ্চর সে আঙাকে প্রাপ্ত হয়। যেব্যক্তি 

আমা ভিন্ন অপরকে অন্থন্ধান করে, সে আমাকে পাঁর না। ছে পৃথিবী 

অধিবালীগণ ! ঘে কারা লইয়া তোমরা মুগ্ধ হইয়া তাহা! অগ্র পম্চাঁৎ 

ভাবিয়া দেখ! আমার সঙ পাইতে, আমার সঙ্গে নির্জনে বসিতে এবং 

আমাকে পাইয়া! পরিতৃপ্তি লাত করিতে মনোধোগ দাঁও-_-আমার সঙ্গ পাইয। 

পরিতৃষ্তি পাইবার অধ্যাস কর--আছিও তোগাঁকে লইয়! পরিতৃপ্ত হইব। 

আমার প্রিয়-বদ্ধু পরবাহীম, ও আমার অভিপ্রায়ের মর্পর্জ মুছা, ও নামার 

নির্বাচিত মোহম্মদ এই তিন জনের গ্র্কতি ও স্বভাব দিয়া আমার প্রিয়তম 

লোখদিগের প্রকৃতি ও স্বতাঁব গঠন করিয়াছি? এবং আশার প্রতি জন্থুরাগী 

লোকের হায় আমার নূর (আলোক ) দিয়া গঠন করিয়াছি এবং শী প্রস্তাপ 

গ্রযেগে ঠাহা বর্ধন করিয়া! খাকি 1 (২) অনা এক পয়গম্বরের প্রতি 

গতাদেশ হইয়াছিল--“আমার দাঈগণের মধো যে আমাফে ভালবাসে, আমি 

তাহাকে গালবাসি, যে আখার আঁশীধারী, আমি তারার আশা করি? বে 
আমাকে শরণ ধরে, আমি তাহাকে স্মরূর্ণ করি ; যাকার দৃষ্টি আমার উপর 
খাঁ; শালার গটিও তাহার উপর থাকে । হে পরগন্ষর ! তি হঙ্জি আগা 

৬৮ 
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'তদ্রূপ বানের পন্থা অব্্ধন কর ভবে তোষাফে ও আছি জাল বালিব$ সিদ্ধ 
তুমি যদি তাহাদের পঙ্ছ! ত্যাগ কর বে তোমাকে শক হলিয়া জান করিধ +% 
এই সকল হী এবং এবনিঘ বছ হুদীছ, প্রেম, অনুরাগ ও পরিভৃতিছ উপলক্ষে 
বর্ণিত হইয়াছে । যাহা লিখা! গেল ভাহাই যথেষ্ট মনে ফরি। 

রেজা] রা! সন্তোবের মাহাজ্য--পাঠক ! জানিয়া বাখ-ছাকাজ 
বিধানে সন্ধ্ট থাক্ষ হদন্ের এক অতি উচ্চ অবস্থা ইহা অপেক্ষা উচ্চ 
ক্মবস্থ| আর লাই। কেননা! এ অবস্থা! প্রেমের একটা আহার পরি বর 
অমূল্য ফল। আলা যাহ! কল্পেন তাহাতে সন্তু হইতে প্রেমের অনুজ ফল-. 
পারা, আল্লার প্রতি প্রেম হইতেই উৎপক্ন হুম বটে কিন্ত 

যেমন তেমন প্রেম এই উৎকৃষ্ট ফল প্রপব করিতে পারে না। প্রেম বখম 
বিশেষ বলবান ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন (5) 'রেজা? (গ্রস্ত ব! সন্তোষ ) 
নামক ফল প্রসব করিতে পরে। 

€১) এই কারণে মহাপুরুষ হজরৎ রস্দুল ৫ বলিয়াছেন-..“আল্লার 

কাধ্যে সন্ত থাকা আল্লার গৃহের এক বড় ছ্বার।” (২) একদা! মহাগুরু 

হজরত বুনুল রঃ কোন সঙ্ুদায়ের লোককে তাহাদের 

ঈমানের চিহ্ন সন্ধে জিজ্ঞাস! .করায় তাহারা বলিয়া ছিল.» 

“হে রস্বল! আমর বিপদে ছবর করি, সম্পদে শোকর করি, এবং আল্লা 

কার্যে সম্ধ৪ থাকি ।” ইছা! শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন-_ “এই লন্ত্রদায়ের 
লোক পরিপক্ক হুকীম (বৈজ্ঞানিক ) এবং আলেম (ভ্ঞানী)। পূর্ণ জানের 

প্রভাবে ইহাদের অবস্থা নবীগণের তুলা ।” (৩)তিনি অন্য এক সময়ে 

বলিয়াছেন--“মহাবিচারের দিন আমার ওম্মত মণ্ডলীর মধো কতকগুলি লোককে 

আলা পক্ষীর ন্যায় ভান! প্রদান করিবেন। তাহারা সেই পঞ্ষের সাহাধ্যে 

উড়িয্ব। বেহেশতে চলি! ধাইবেন। বেহেশতের ফেরেশতা তাহাদিগকে 

জিজ্ঞাসা কিবেন--“তোষাদের পাপ পুণ্যের হিসাব হইয়াছে কি না? দীড়ী- 

পাল্লাতে তোমাদের পাপ পুণ্যের ওজন হইয়াছে কি না? এবং পোলছেরাছের 

উপর দিয়া পার হইয়াছ কিনা? তাহার উত্তরে & লকল লোক বলিবেন-- 
'ত্ী সমস্ত কি পদার্থ তাহা আমর! জানি না।” তখন ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা 
ফরিবেন--তোমর!] কে? তাহারা বলিবেন-“আমনা মহাপুরুষ হজ্জরৎ মোহদ্মদের 

ওল্মং | ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করিবেন_তোনরা কোন্ প্রকার সৎকাধ্য 
কিক যে একপ সৌদ্ভাগ্য পার্রাছ ? তাহারা বলিবেন-- “আসব গন ফোম 

ছড৫ 

বদ 
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'লৎকাধ্য করি নাই ৫ তবে আমাদের মধ্যে ছই প্রকার অভ্যাস ছিঙা--1১) 

নির্জন, স্থানেও পাপ কার্ধয উপস্থিত হইলে আল্লার জন্য শরম করিয়া! তাহা! 

বইতে ক্ষান্ত থাকিতাম। (২) আমাদের জন্য আল্লা সামান্য জীবিকা 

দিলেও আমর] সন্তষ্ট থাকিতাম। ফেরেশতাগণ এতচ্ছ_,বণে বঙিবেন,, ৫এ 

সৌভাগ্য. তোমাদের জন্যই উপযুক্ত হইয়াছে ।+-% & & ৪) মহাপুরুষ হজরং 
'ঝত্ছৃজা শা বলিয়াছেন_-“মহাপ্রভূ এই কথ! ঘোষণ! করিতেছেন-_-“আমি 

ধ্লমন ক্ষমতাশালী আল্লা ধে আমা ব্যতীত আর কেহ নাই। যে ব্যক্তি 

আমার প্রদন্ত বিপদে “ছবর” এবং সম্পদে শোকর' না করে এবং আমার 

কার্যে সম্্ট না হয় তাহাকে বলিয়া দাও মে আমার রাজ্য ছাড়িয়া গির! 

'ছআন্য আল্ল।কে অনুসন্ধান করুক 1৮৮ (৫) তাহার পবিত্র মুখে শুনা গিয়াছে 

*'আল্ল। বলিতেছেন_-“আমি “তক্দীর” অর্পাং অদৃষ্ট নির্দিষ্ট কবির] দিয়াছ এবং 

“তদ্বীর” অথণৎ উপায়ও স্থির করিয়া দিয়াছি এবং আমার স্্ট পদাথের 

“পরিমাণ অটল করিদা দিয়াছি এবং যাহা কিছু ভইবে সমস্ত বিধিবদ্ধ করিয়া 

কাখিয়াছি। যে ব্যক্তি আমার বিপানের প্রতি সন্ত থাকে তাহার গ্রতি 

আমি সত থাকি । এবং যে অসন্্ হয আমিও তাহার উপর ক্রুদ্ধ হই। 

আমার সে ক্রোধ অবশাই দেখিতে পাইবে 1৮ আল্লা আবও বলিতেছেন-_ 

"আমি মঙ্গল ও অমঙ্গল-_ভাল ও মন্দ স্যছ্ি করিয়াছি । যাহাকে 'মঙ্গালের ভন্য 

'চ্ট্টি করিয়াছি এবং মঙ্গল যাহাব হান্ডে সহজে আমিবার উপায় করিখাছি সেই 

'বাক্তি সৌভাগ্যশালী । আর যাগাকে মন্দেক্ জনা সৃষ্টি করিগাছি এবং মঙ্গল 

যাহার হস্তে সহজে আসিবাব উপায় করিয়া সেই -ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী | 

আর যাহাকে মনের জন্য সষ্টি করিয়াছি এবং মন্দ যাহার হস্তে সহজে আসিবার 

'উপায় করিয়া! দিরাছি সেই ব্যক্তি ছুর্ভাগাগ্রন্ত । কিন্ত যে বাক্কি, “কেন ৮ 

ও গঁক' জন্য 1 বলিয়া তর্ক করে, তাহার জনা শোক কবিতে হয় ।” 

(১) কতকগুলি লোক' মহাস্মা ছজরৎ মুছা! নবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-_ 

বা আল্লাকে গ্রিজ্ঞাসা করুন তিনি কিমে আমাদের উপর সন্তষ্ট থাঁকি- 

বেন? আল! বাহাতে সন্ত হন সেই ক্লাধা আমাদিগকে 

“করিতে হইবে প্রত্যাদেশ আসিখাছিল--“'তোমবা 

"আমার কার্ধো সন্ধূষ্ট থাক তাহা হইলে আমিও তোমাদের কার্মো সন্তুষ্ট থাকিব |” 

(৯) মহাত্মা হজরৎ দাউ নবীর গ্ররতি আল্লা সংবাদ পাঠ।ইয়াছিলেন__ “মামা 

' বন্ধুগণর্ষে হলনা দাও তাহারা যেন সাংসারিক দশ্চিপতা না করে। দুশ্ি্, 
২৩৬ 
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তধ 
'গানব-হনয় নিরানন্দ করে -'মোনাজাৎ, বা নিভত-প্রাথথনার 'মাধুধা নঈ করে। 
'ছে দাউদ! আমার বন্ধুগণ যেন সর্বদা 'রুঙানী, হই থাকে অর্থাৎ পার- 
লৌকিক ব্যাপারে তৎপর থাকে, সংসারের কোন চিন্তা না করে এবং 
ংসারে যেন মন না দেয়।” (চীঃ ৪৬২) (৩) এক পয়গম্বর ছ।হেষ বিশ বৎসর 
যাবৎ দরিদ্রতার পীড়নে ক্ষুধিত, বিবস্ত্র এবং নানা ছুংখে জড়িত ছিলেন, 
অথচ তাহার প্রার্থনা আল্লার দরধারে গ্রাহ্য হইতেছিল না। পরিশেষে 
প্রতাদেশ হইগাছিল-_হে পয়গম্বর! ভুমগ্ুল ও নতোমগডল স্থ্টি করিবার 
অগ্রে, তোমার অদূঙ্লে এইরূপ বিধান করিরা রাখিগাছি। তুমি কি এই 
ইচ্ছা কর যে তোগার জন্য আমি আকাশ পাঁতালের প্রকৃতি, বিখ-রাজোর 
সম্বন্ধ নৃতন ভাবে গঠন করি এবং যে আদেশ, সকলের জন্য দিয়াছি তাহা 
কি তোমার জন্য বদল করিব? তুমি যাহা ইচ্ছ। কর তাহা হইবে কিন্ত 

আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা হইবে না ইহাই কি তুমি আশা কর? আমি 
নি্ঘ গৌরবের শপথ করিখা বলিতেছি--তোমার অন্তরে যদি পুনরায় এরূপ 
চিন্তার উদয় হয় তবে তোমার নাম পয়গঙ্গবগণের তালিকা হইতে কাটিয়া 
দিব।” (৪8) মহাম্বা আনেছ বলিয়া্েন_“মআামি পূর্ণ বিশ বৎসর যাবৎ 
মহাপুকষ হজরৎ বক্তা রে এর সেবায় নিযুহ্র ছিলাম । সেই দীর্থ সময়ে 

'আমি যাহা করিয়াছিলাম তজ্জন্য তিনি আমাকে কোন দিন এ কথা বলেন 

নাই যে-তুমি ইহা কেন করিলে? আর যাহা কিছু আমি করি নাই 
তক্জনাও তিনি বলেন নাই যেতুমি ইহ|। কর নাই কেন? বরং অন্য 

কেছ যদি এ বিষয় লইয়! আমা সঙ্গে তক করিতে প্রনুত্ত হইত ওবে 

বলিতেন--“আল্লার বিধানে যদি উহ! অনারূপ বিধিবঙ্ধ ছইত তবে অবশ্যই 
তদূরূপ হঈত।” (৫) নহা্ম। ভজরৎ দাউদ নবীর প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল___ 
“হে দাউদ! তুমি কানোব সদাপ্তি যে প্রকার উচ্ছ! কর, আমি কিন্তু অন্য 
প্রকার চাই। আমি যাহা ইচ্ছা করি তদনুপারেই কাজ হইবে তবে 
তুমিও যদি আমার ইচ্ছাৰ উপর সন্ষ্ট হঈতে পার তবে তুমি যাহা 

চাহিতেঞ্চ তাহা আমি দিব। কিন্তু যদি 'অসম্ষ্ট হও তবে তোমার আকাঙ্ষাই 
'তোমাকে ছুঃখিত করিবে ও কট দিবে। কাঁজতো স্মামারই ইচ্ছাতেই হইবে'।? 

(৬) খলীফা €মর এবনে আবদুল, আজীঞ বলিয়াছিলেন--প্নাল্লার বিধানে 
টাকা -৪৬২ এই এই পারার ও প্রথন হইতে ীক। : চি? পর্গান্ অংশটী £ গ্ল রস্থে ্পর্ব্ী গর 

অন্তর্গত ভারকা চিরু শ্বানে ছিল! শহ্ঘলার জনা স্থান পরিবর্তন করা গইলব 

২-১৭ 



০৮২ [জহর পদিন্ছেহ 

হাহ লিলিয্ হইয়াছে গ্চাহা! ছে়ীপ হউক্ষ না ফেন তাহাতেই সন্ধই জি 1 

তাছাকে ব্য এক বাকি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি কি পাইতে চান ? 

ত্বিনি বলিয়ািলেন-*সালার দেশ মাহ! হইয়াছে তাহাই চাই ।” (4) মহাস্ব! 
এন নে মছউটর বলিযাছেন--“মাজ! যাহা হরেন নাই তাহা হইলে বড় ভাল 

হুই্+”"এবং “তিনি যাহা করিয়াছেন ভাছা দা হঈলে উত্তম হইত” এইরূপ 
বল! অপেক্ষা জলন্ত অগ্নি উদরস্থ করা আমি 'অধিক পদ্ছন্দ করি।” (৮) 

ননী এছ্লাঁয়েল বংশে এক বড় সাধু আবে ছিলেন। তিনি বছ বৎসর 
খরিয়1 প্রাণাস্ত পরিপরম সহকারে এবাদৎ কার্ধ্য করিতেছিলেন । এক রজনীতে 

স্প্রে দেধিলেন যে কোন রাক্তি যেন তীহাকে কলিতেছেন-ণঅযু্ষ রমবী 
বেহেশতে তোমার সঙ্গিনী হইবেন |” সাধু সেই রমবীর সংকার্ধের গুরু 
জানিবার জনা অনুষন্ধানে প্রবৃত্ত হন। রমণীর সন্ধান পাইয়া পরীক্ষা করির 

দেখিলেন, তিনি ফুরল্প কাঞ্জ ব্যতীত 'অভিরিক্ত কাধা করিতেন না; অধিক 

রাত্রি জাগিয়া নমাজ পড়িতেন ন| বা বছদিন ব্যাপিয় রোজা ও করিতেন না। 

সাধু তাহাকে জিদ্জাস! করিলেন “দয়া করিয়! জামাকে অবগত করুন, আপনি অন্য 

কোন্ প্রকার সংক্ষারধ্য করেন।” রমণী বলিলেন “আপনি যাহা! দেখিলেন তর্- 

বাতীত আক আগার অন্য কোন এবাদৎ নাই |” আবেদ বন্ধ অনুরোধ 

করিলে তিনি যহু চিন্তার পর ৰলিলেন--“অন্য কোন সৎকার্ধ্য নাই তবে 

আমর একটি নামান্য অত্যাম আছে । আমি বখন বিপদ আপদ বা পীড়ান়্ 

জড়িত হই, তখন আরাষ পাইতে আমার মনে চার না। যদি রৌগ্রে পতিত 

হই, তবে ইহ! ইচ্ছ। করি না যে ছারা প্রাপ্ত হই । আবার শীতের মধ্যে 
পড়িলে রৌড্রের আশাও করি না। আল্ল! আমার ভাগ্যে যে ব্যবস্থা করেন 

'তাহাতেই সামি সন্তষ্ট থাকি ।” সাধু আবেদ স্বীয় মন্তকে করাঘাত করিয়া বলিলেন_ 
“ছার ! ইছ। সাষান্য অভ্যাস নহে ।' বাঁশুবিক ইহ! অসীম বাহাছরী। এবাদৎ 
ক্ডার্ষ্যে ও এরূপ বাহাদুরী প্রকাশ পায় ন। । 

সস্ভতোষেকর পরিচস্্র ॥ পাঠক ! জানিনা! রাখ, এক শ্রেণীর পণ্ডিত লোকের! 

বলিয়াছেন --বিপদ্দ আপদের নিম্পেষণে পড়িলে এবং অভিলাষেব্র বিপরীত 

নিলি রাত পদার্থ পাইলে সন থাক অসম্ভব কথা, তবে নিতান্ত পক্ষে 

জজার কাজে সন্ধরি আসন্থই না হইলও বরং “ছবরঁ করা যায়। তদপেক্ষ| 
অসম্ভব নহে? অধিক সন্ধষ্ট হইতে কখনই পারা বায় না। তাহাদের 

এবছিখ উদ্ধি রাছপূর্ণ | নচয়াগর দেখ। বার প্রেম প্রবল হইলে শ্রিকতষে 
১৬৬ 
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সঙ্গে দিলদের পথে দুখ কট বা বিপৎপাত ঘটিলে তাহা সা বি 
সন্মত হওয়া সম্ভব হয়। সুখাভিলাষের বিপরীত কাধ ছুই কারণে সহ্য হ্র। 
গ্রথ্ কারণ-সপ্রেমের আসক প্রবল হইলে মালৰ ্ 

ধখন একেবারে উদ্ত্রান্থ ইয়া প্রিয়জনের খেয়ালে ভুবিষ্কা ও ৪০০০ | 
ধাঁয় তখন শারীরিক কষ্ট ও বেদন! জানিতে পারে না। অভিলাহের খিপরীত 

রলক্ষেত্রে বীরপুরুধ যখন যুদ্ধজয়ের আশায় বিপক্ষকে হত্যা) কার্য ছিবিৎ কারণ 
সহা হগ। 

করিতে ধাবিত হয় তখন, অস্ত্র আঘাতে শরীর ক্ষত 

বিক্ষত হইলেও সে বেন! জানিতে পারে না? লোতনীয় পা প্রাথিঃ 
আশায় দৌড়িবার সময়ে পায়ে কটা বিধিলেও সে বেদনা বুষিতে পায় ধা 
না? ভয় ক্রোধ লোত ইত্যাদি আত্যন্তরিক উত্তেজনায় বিচলিত হইয়া টলিবার 
সময়ে ক্ষুধা তৃষ্ণার কথ। তুলিয়া! যায় এখন মনোযোগ করিয়া বুব-_সাখাকণ 

মানুষের প্রতি প্রেম এবং ছুনিয়ার লোভে মানবকে যখন নুখাতিলাধেকর বিপরীত 
দিকে পরিচালিত করিতে পারে তখন আল্লার প্রেমে এবং পরকালের সৌনাগা 

লোভে ফেন করিতে পারিবে ন! 1 আল্লার প্রেম মানবীয় তম অপেক্গা 
অধিক আননাদায়ক এবং আন্যন্তরিক গুণ গু সংশ্বভাঁবের সৌন্দর্ধয অবশাই 
বাহা সৌনার্ধ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । দ্বিতীয় কারণ- প্রিয়তমের প্রদত্ত ছুঃখ 
বলির! উহা সন্তোষের সহিত সহা করা হয়। প্রিরতম ব্যকি গবহন্তে কটু ওধধ 

সেবন করিতে দিলে প্রেমিক তাহা সন্তোষের সহিত লেবন করে| এইক্পঃ 

প্রিয়জন যদি প্রেমিকের শরীরের কিছু রক্ত বাহির করিতে টায় তবুও 
তাঞাকে সন্তুষ্ট করিবার অভিগ্রায়ে আনন্দের সহিত শ্বীষ্প রক্তপাত করিতে 

লে প্রবৃত্ত হয়। যাহা হউক, যদি বুঝা ধাঁয় যে, আল্লার আদেশে সন্ত 
হইলে তিনি সন্থষ্টু হইবেন তবে তাহার প্রদত্ত দরিদ্রতা। রোগ শোক বিপদ 

আপদ গ্রহণ করিতে মনে কেন সন্তোষ আমিবে না? সাংসারিক ধন-লোভী 

বাক্তি বাঁণিজ্যার্থে দেশ পর্যটনের পরিশ্রম, প্রবাসের কষ্ট, লখু্ বারায় তয় 
এবং এ প্রকার নাণা দুঃখ যন্ত্রণা সন্তোষের সহিত সহ্য করে! পারলোৌকিখ 
সৌভাগ্য-লোভী লোক কেন তর্রূপ কষ্ট হাটচিত্তে গ্রন্থ করিবে না? 

পস্তোবষের-উদ্নত-শবশ্থা-বিষয়ক দৃষ্টাস্ত ও মহাজন উক্তি. 
(১) আল্লার বহু প্রেছিক লোক মহাত্বা ফতেছ, মুগলীর বিবী মহোছযায 
ম্যায় 'রেজা” বা সপ্তোষের উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হুষটতে পায়েন। একদিন 

ঘটবা আলে ধিবী শহোগযাগ হত্যের নখকাগ হিপ হই খর্সিহা দিযাছিল। 
২৩৯ 
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অন্থচ তিনি..হাস্য করিরা আনন্দ প্রকাশ করেন। মহাস্থা ফতেহ মুছলী 

পত্ধীকে জিঞ্ঞনা করিলেন--“কেন। ইহাতে কি তোমার বেদনা বোধ হইতেছে 

ন1।” ধর্ধ-প্রাণা বিবী মহোঁদমা বলিলেন--“পুণোর আনন্দভরে, আমার মন 

এতদুর উৎফুল্ল হইয়াছে. ঘে বেদন| ভুলিয়া গিয়াছি।” (২) মহাক্ম! ছহল 
তছতরী মন্োযের শরীরে অথম হইয়াছিল। সে জখমে তিনি উষধ গ্রয়োগ 

করিতেন ন|। 'লোকে তাহাকে. ওধধ প্রঞ্জোগ না করিবার কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলে তিনি বলিতেন-৮“হে বন্ধুগণ ! তোমর! কি জাননা--বদুর প্রদত্ত 
জথমে বেদনা নাই ।”৮. (৬) মহাত্মা জোনায়দ বলিয়াছেন_“আমি একদিন 

মহাত্া ছররী ছকৃতী রহমতুল্লাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম--“আল্লার প্রেছে 

আসত, ব্যক্তি বি কখন, তাহার প্রদন্ত বিপদে ছুঃখিত হন? তিনি উত্তর 

করিয়াছিলেন- “না, কখনই ভিনি ছুঃখিত হন না।” আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা 
করিমাছিলায়-্যর্ধি তিনি খড়গাথাত করেন? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন--» 

“এক আঘাত কেন, সহবতর আঘাত করিলেও প্রেমিক ব্যক্তি দুঃখিত হন 

না (৪8) এক জন আল্লার প্রেমিক ব্যক্তি বলিয়াছেন--“আল্ল। যাহা 

ভালবাসেন আমিও তাহ! ভালবাসি । আল! আমাকে দোজখে নিক্ষেপ করিতে 

চ/ছিলেও আমি সন্তুষ্ট আছি। তিনি সন্তুষ্ট হইলে, দোজখও আমি ভাঁলবািতে 

পারি” (৫) মহাত্া। বশর হাফী বলিয়াছেন--“বগদাদ শহরে এক ব্যক্তিকে 

হাজার যষ্টি প্রহার কর! হইয়াছিল, তথাপি তাহার মুখ দিয়া একটী ছুঃখ 

প্রকাশ হয় নাই। আমি তাহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 

বলিয়াছিলেন_-“মামার প্রিয়তম. আমার সম্মূথে থাকিয়া আমাকে দেখিভ্ে- 

ছিলেন এবং আমার . প্রহার দেখিয়া আনন্দিত হইতেছিলেন।” আমি বলিয়া- 

ছিলাম--“তুমি যদি তাহাকে স্বচক্ষে সম্মুথে দেখিতে পাইতে তবে কি করিতে ?” 

আমার এই ইঙ্গিত. শ্রবণ মাত্র সে- ব্যক্তি এক চীৎকার ছাড়িয়! পঞ্ত্ব পাইা- 

ছিলেন। (৬) এই মহাত্মা এ কথাও বলিযাছেন-'আমি “মুবীদ” এইবার 
প্রথম ভাগে আপাদান নগরে যাইতেছিলাম। পথে এক প।গলকে ভূপুষ্ঠে 
অনাবৃত স্থানে পতিত দেখিয়াছিলাম। অসংখ্য পিপীলিকা তাহার গা 
ল[গির মাংস খুলিয়া খাইতেছিল ;. এই অবস্থ। দেখিয়া তীছার জীবন সংশন্ন 

ভাবিগ] তাহার, মন্তক্কটা-ক্রোড়ে স্কবাপন করতঃ শিএরে উপণেশন করিলাম, 
কিছুগগণ পরে তিনি সংজ্ঞ। প্রাপ্ত -হইয়। চক্ষুরুন্ীগন করতঃ বলিতে লাগিলেন-_ 
'এ২ফেমন অনধিকার চচ্ত1 ! কমি ও.আমার প্রহর মধো অনোর প্রবেশ | 

9৯ | কেমন 
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চিত 
কেমন ধৃষ্টতা 1! (৭) কোর্আঁন্ শরীফে উক্ত হইয়াছে, যে সকল রষণী 
মহাত্মা হজরত ইযুসোফ নবীকে দর্শন করিয়াছিলেন তাহারা তীহার রূপ 
লাবণো এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে স্ব স্ব হত্তাুলী কাটিম্না ফেলিয়াছিলেন _ 

অথচ টের পান নাই । (৮) তকে, মিছর দেশে গ্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ পড়িয়াছিল । 
সাধারণ লোক ক্ষুধার জালায় অস্থির হইলে মহাত্ব। হজ্ঞরৎ ইয়ছোফ নবীকে 

দর্শন করিতে যাইত এবং প্তাার রূপ মাধুরী দর্শনে মোহিত হইন্সা ক্ষুধার 

জালা ভুলিয়৷ যাইত। আল্লাব একটী সষ্ট পদার্গেব সৌন্দধ্যের এপ প্রভাব ! 

এখন তাবিথ দেখ, যাহার অনৃষ্টে সেই সর্বক্্টটা আল্লার সমগ্র সৌন্দর্য 

প্রকাশিত হইয়া পড়িরাছে সে বাকি বিপদ আপদের কষ্ট ভূলিয়৷ যাইবে 

তাহাতে আশ্চর্য কি? (৯)এক বাক্তি অরণা প্রদেশে বাস করিত। 

তাহার এক কৃক্র ছিল। মে দিনা রজনী প্রভৃর দব্য সামগ্রী পাহারা 

দ্রিত। একটী গদ্দভ ছিল, মে গ্রভুব দ্রবাজাত বহন করিত। একটা মোরগ 

ছিল, সে রজনী প্রভাতের সংবাদ শুনাইত। ইতি মধ্যে গন্দভের শব্দ শবনিয়! 

এক শার্দিল রজনীযোগে আসিয়া গদ্দভের উদব চিবিয়া রক্ত পান করিল। 

গ্রভাতে গৃহ স্বামী তন্দর্শনে আল্লাকে ধনাবাদ দির! বলিল-__ইস্থার মধ্যে মঙ্গল 

আছে । পবদিন তাহার কুকুর, মোরগটাকে হত্যা করিল, তাহাতে গৃহ- 

স্বামী আল্লাকে ধন্যবাদ দিয়! বলিল-ইহার মধোও মঙ্গল আছে। পরদিন 

কুকুরটী হঠাৎ অদৃশা হইযা গেল_লোকে বলিতে লাগিল ব্াদ্ব কর্তৃক সে 

মারা পড়িয়াছে। গৃহস্বামী তখনও পনাণাদ দিদা বলিল--ইচার মধ্যেও 

মঙ্গল আছে । পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ তাহাব এ এ্রকাব মন্তনা শুনিয়া বিরক্ত 

হইয়। বলিতে লাগিল--“এই কয়েকটী মুল্যবান বস্তু আনাঙ্গের হস্ত পদের 

কাজ করিত। প্রতভ্যেকটী নষ্ট হওয়াতে তুমি মাল্লার ধন্যবাদ সহকারে বলিতেছ 

“ইহার মধ্যে মঙ্গল আছে! কি ছাই মঙ্গল হইল!” গুহম্বামী অটল্ঞাবে 

বলিল--'আল্লার ইচ্ছায় ইছ! হইতে ৪ মঙ্গল হইতে পারে । তাহার পরে & 
অরণ্য প্রদেশে দস্যদল নিপতিত হইল। লোকের কথা, কুকুরের শব, 

গৃহপালিত পশু পক্ষীর আওয়াজ শুনিন| দক্াদল প্রতোক গৃহস্তের বাটাতে 

প্রবেশ করতঃ অধিবাসীদিগকে হত্য। করি? ধন সম্পত্তি লুটিয়া গাই? গেল। 

পূর্ব্বো্ত গৃহস্থের বাঁড়ী বৃক্ষের অন্তনালে ছিল__কোন শব্দ শুনিতে না পাইনা 

দস্যদল সে গৃহের সন্ধান পার নাই স্বত্তরাঁং পবিবারবর্থ ধন ও প্রাণে রক্ষা 
পাইল। তখন গৃহস্বামী পরিবারস্থ ব্যক্কিবগকে বুঝাইয়। বলিল__'কোন্ কার্যে 

৩১ ২৪১ 

হর 



স্দোঞাগর ্পম্ণজন্সি ১৭৮৬ [নবম পরিচ্ছেদ 
- . 

জগতের মঙ্গল হয় তাহ! আল্লাই তাল জানেন এবং তিনি প্রত্যেক কার্যে 

মানবের মঙ্গলই করেন 1 (১০) মহাত্সা হজরৎ ঈছ! নবী ভ্রমণ করিতে করিতে 
এক গলিত-কুষ্ট-রোগাক্রাস্ত অন্ধ বাক্তির নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার 

শরীরের উন্তয় পার্থ অবশ, হস্ত পদ অকর্দণ্য, অথচ তিনি কারমনোবাক্যে 

আল্লাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিতেছেন--“হে করুণাময় ! তুনি অন্যান্য লোককে যে 

সকল বিপদ আপদে জড়িত করিয়াছ, তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ দেই যে আমাকে 

তাহা হইতে রক্ষা] করিয়াছ |” নবী মহোদয় সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 

“তোমাকে দেখিতেছি আল্লা বু বিপদে জড়িত করিয়াছেন আর এমন কোন্ 

গুরুতর বিপদ আছে যাহ! হইতে তোমাকে আল্লা রক্ষা! করিয়াছেন?” সে বাক্তি 

বলিয়াছেন-_ “আল্লার সম্বন্ধে ষেজ্ঞান তিনি দয়া করিয়া আমার মনে জন্মাইয়া 

দিয়াছেন, ততটুকু জ্ঞানও (টীঃ ৪৬৬) তিনি যাহার অন্তরে দেন নাই 
তাহ। অপেক্ষা আমি নিরাপদে আছি ।৮ ইহ] শুনি" নবী মহোদয় নিতান্ত 

প্রীত হইয়া তাহার হস্ত ধারণ করিলেন এবং বলিলেন__“তোমার কথা বাস্তবিক 
ধরব সত্য” অতঃপর হজরৎ তাহার গাত্রে হস্ত বুলাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ 
তিনি সর্ধ্ধবিধ পীড়া! হইতে নীরোগ হইয়! দণ্ডায়মান হইলেন এব অবশিষ্ট 

ভীবন তান্ণার সঙ্গে বাস করিয়া আল্লার এবাদৎ করিয়াছিলেন । (১১) মহাত্মা 

শিবলীকে উন্মা।দগ্রস্ত বিবেচনা করিয়া! কতকগুলি লোক তীহাঁকে চিকিৎসা'লয়ে 

লইয়! গিয়াছিল। সে সময়ে তীহার কয়েকজন বদ্ধুলোক তীহাকে দর্শন 

করিতে সেই চিকিৎসালয়ে উপস্থিত হন । মহা] শিবলী তাহাদিগকে 

জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমর। কে?” তাহারা বলিয়াছিলেন--““আমরা আপনার 

বন্ধু, আপনাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম।” ইহা শুনিয়া তিনি তাহাদের 

প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ আরম্ভ করিলেন । আগন্তক লোকের। প্রস্তরাঘাতের সয়ে 

পলায়ন করিলেন । তখন মহ্থাত্মা শিবলী তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন-_ 

টীকা_-৪৬৩। “ততটুকু জ্ঞান” বলিয়। যে জ্ঞানের আভাষ দেওয়া গেল ত্বাহা আর কিছু 
লে, কেবল “আমার জা যাহা! ভাল ও হিতকর, আল্লা! তাহাই করেন' এই কথাটা হন্দররূণে 
বুরা। সেই বুষাট্কু উত্ত পীড়িত ব্যফির মনে গাঢ় রূপে ছিল। সেই বুখটুকু বাহাদের 
মমে নাই তাহার! নিজের ছিত নিজেই নির্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হয়। "এ কাজে ভাল হইবেনা” 

“নেই কাজে ভাল হইবে' "এট! হিতকর না" “সেটা হিতকর' এইরূপ বাছিয়া বেড়ান, এক মহা 
হল্সরানী। তাহার পর কোণ দময়ে কি প্রণালীতে কার্য আরম্ভ করিতে হইবে-_'শু*ক্ষণ 
জণ্ুতক্ষণ' বাছা, নিজের বুদ্ধিতে কারধ্যের উপকরণ নিন্ধাচন ও সংগ্রহ করা এবং বাধ! বিশ্ব 
ছু করিতে প্রবৃত্ত হওয়া এ লমস্তই মহা বিড়ম্বনা । নিজের বলে করিতে গেলে যে কষ্ট হয় 
সায়ার তুঝ্য বিপদ আর নাই! 
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“ভোমরা আমার বন্ধু বলিয়া মিথ্যা দাবী করিতেছ। তোমর! ধদি 
আমার বন্ধু হইতে তবে আমার প্রদত ছুঃখ হৃষ্টচিত্ে সহ্য. 

করিতে ।” 

কোন কোন ব্যবহারকে সন্তোষের লক্ষণ বলিয়। বিবেচন। 
করা ভুল। কোন কোন লোক নিয়লিখিত ব্যবহারকে সন্বোষের লক্ষণ বলিয়া! 

মনে করেন,_যথা নিজের ক্রটী বা ছর্বালতা আল্লার সমীপে নিড়তে নিবেদন 

নাকরা) নিজের অভাব মোচনের সাহাযা আল্লার স্থানে না চাওয়া) যাহা! 

আছে তাহাতে তুষ্ট থাকা; পাপ ও ব্যাত্চার দর্শনে, উহা আল্লার আদেশে 

ঘটিতেছে বিবেচনায় তাহাকে মন্দ বলিয়া না জানা; যে স্থানে পাপ-শ্রোত 

প্রবাহিত হইতেছে, অথবা মড়ক লাগিয়াছে। তাহা আল্লার বিধানে ঘটিগাছে, 

বিবেচনায় তথ| হইতে পলাঁমন না করা। কিন্তু উক্ত প্রকার স্থলে চুপ 

থাকাকে সন্তোষ বলিম্না বিবেচনা কর। ভূল। 

মহাপুরুষ হজরৎ রন্মুল (্ট' তং আল্লার নিকট আত্ম-নিবেদন করতঃ 
প্রার্থনা করিয়াছেন এবং অপর লোককেও তদ্রূপ প্রার্থনা করিতে বলিসাছেন। 

ভিনি বলিয়াঙ্ছেন-_““ প্রার্থনা, এবাদতের “মগজ/।” বাস্তবিক 

পক্ষে, প্রার্থনার প্রভাবে, মানবের অন্তর মধ্যে, দীনতা, 

নম্রতা বিনগ্ন প্রভৃতি সদ্গুণের জোওয়ার উঠে। তুফণ! 

নিবারণের নিমিভ জম পান, ক্ষুধ। দূর করণার্থ আহার, শীত নিবারণ জন্য 

শীত-বস্ব পরিধান, যেমন সম্তোষের বিরোধী নহে; তেমনই “বিপদের 

কাঠিন্য' হইতে মুক্তি পাইবার জন্য প্রার্থনা” করা সন্তোষের বিপরীত 
নছে। বরং মহাপ্রস্ যে পদার্থকে কোন ব্যাপারের “কারণ স্বরূপ 

স্থজন করিয়াছেন তাহা তৎ তৎ স্থলে বাবহার না করাই সস্তোষের 
বিপরীত। 

তাহার পর দেখ--পাপকে মন্দ বলিয়া না জানা! এবং পাপ শোত দর্শনে 

বিচলিত ন! হইয়া তুষ্ট থাকা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে ? এ বিষরে স্পষ্ট 

নিষেধ আছে। মহাপুরুষ হঅরৎ বন্মল গ্রে বলিয়া- 

ছেন-_-“নির্ধিকার মনে পাপ মহ্য করিলে পাপের অংশ- পান্টীকে ঘল্দ বলিয়া মাজানা অসঙ্গত 
ভাগী হইতে হয়।”” তিনি "আরও বলিয়াছেন-_-““সুদূর 

পূর্বদেশে এক ব্যক্তি অন্যায় তাবে হত হইলে যদি পশ্চিম দেশে কাহার মন 
তচ্ছ_বণে বিচলিত না হর তবে তাহাকে নরহত্যার সহযোগী বলিতে হইবে 1” 
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পাপকাধ্য যদিও আল্লার বিধান-চক্রের অন্তর্গত তথাপি উহার দুটী মুখ আছে। 

' স্থান ও কারপবিশেষে এক মুখ, মানুষের দিকে প্রসারিত, অন্য মুখ আল্লার 

গাপকে ধেমন সহ্য বিধান-চক্রে পরিচালিত। পাপ কাধ্যের এক প্রান্ত 

করা উচিত তেমনি মানুষের দিকে প্রসারিত কথার অর্থ এই যে উহা করা 
পরিহার করা উচিত 

ন। করার ক্ষমত| মানবের হস্তেই আছে এবং পাঁপকে 

পাপ বগিয়া দ্বণ৷ কর! মানুষের এক স্বাভাবিক গুণ, সে গুণ আল্লার গুণা- 

বলীর অন্তর্গত। পাপের অন্য প্রান্ত আল্লার বিধান-চক্রে পরিচালিত হইতেছে । 

ইহার অথ” এই যে উহা আল্লার বিধানে এবং তাহারই বিধিবদ্ধ নিয়মে নির্ববা- 
হিত হুইয়৷ থাকে । তিনি বিশ্ব সংসারের সর্বত্র যেমন শীত, গ্রীম্ম, উচ্চ, 

নীচ, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, জীবন, মরণ, ইত্যাদি “হবন্দ.-অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন 

তদ্রূপ পাপ পুণ্যের”ও ব্যবস্থা করিয়াছেন, সুতরাং ইহ সংসার হইতে পাপ 

ও নাস্তিকতা অন্তহিত হইবার কোন উপায় নাই । এই জন্য এক পক্ষে 

পাপ সহ্য করা আবশ্যক । পক্ষান্তরে, পাপ কাধ্য করা, না করা, সম্বন্ধে 

মানুষের ক্ষমতা আছে এবং আল্লা পাপকে ঘ্বণ। করির1 থাকেন, এই ছুই 

কারণে পাপের প্রতি মানুষের ঘ্বণা থাকা ৪ আবশ্যক । এখন, আল্লাব বিধাঁন- 

শৃঙ্খল! দৃষ্টে পাপ সহ্য করা, এবং নিজের স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ক্ষমতা! দৃষ্টে 
পাপের প্রতি ঘ্বণা করা, সহজ দৃষ্টিতে “বিরুদ্ধ” বলিষা মনে হয় কিন্তু তাহ। 

বিরুদ্ধ নহে । দেখ, কোন ব্যক্তি আমার শক্রু ছিল এবং সে আমার শক্ররও 

শক্র ছিল। উভয়ের সেই সাধারণ শত্রু মিলে আমার মনে এক হিসাবে আনন্দ 

জন্মিবে কিন্ত অন্য দিক দির! দেখিলে ছুঃখও উৎপন্ন হইবে। এ স্থলে 

আনন্দের “কারণ হইতে ছুঃখের “কারণ' সম্পূর্ণ পথক । আমার শক্র মরিল ; 

আমি নিরাপদ হইলাম, আমার বিপদের সংখ্য। কমিয়া! গেল এই বিবেচনায় 

আনন্দ জন্মে । অন্য দিক দিয়া দেখ_আগার শক্রর শক যত দিন বর্তমান 

ছিল ততদিন আমার শত্রকে বাতিব্যস্ত করিয়া হয়রাণ রাখিয়াছিল ; সুতরাং 

আমার শক্র, পূর্ণ তেজে আমার অনিষ্ট করিতে অবসর পায় নাই, এখন 

সেই সাধারণ শক্রর অভাব হওয়াতে আমার শক্র প্রবল প্রতাপে আমার 

'অনিষ্ট করিতে অবসর পাইবে, এই বিষেচনার দুঃখ জন্মে। অতএব দেখ-- 

আনন্দ ও দুঃখ বিভিন্ন "কারণে উৎপন্ন হওয়াতে পরস্পর বিরুদ্ধ হইল ন1। 

নন্দ ও দুঃখ যদি একই কারণে উৎপন্ন হইত তবে ব্রি হইত। এইন্ধপ 

গার সম্বন্ধে বিবেচনা কর। উহা আলার কষ্ট “ঘন্দ, অবস্থার, অন্তর্গত 
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ৃ £ি ও 
বলিয়৷ তাহা সহ্য কর। উচিত, কিন্তু যখন সেই পাপ-শত্রোত কোন জনপদের 

মধ্যে প্রবল ভাবে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয় তখন তথা হুইন্জে পলায়ন 

কর! অত্যাবশ্যক । এ সম্বন্ধে মহাগ্রভু আল্লা বলিয়াছেন- 
মম ৮ 

পা কা ঙি |] ঠি শি 2 লি তত লে 

4-/2| (*-)15]| 4১)-61| ৪৩৪ ১০ ৮৯৯1 0) 
গু 

শে রা রর 

পল পটিনি। ওটি 

“হে আমাদের প্রভূ ! আমাদিগকে এই গ্রাম হইতে বাহিরতহকর । এ স্থানের 

অধিবাসী অত্যাচারী” (৫ পার।। স্বা নেছা । ১০ রোকৃ।) যে স্থানে 
পাপের প্রাদুর্ভাব অধিক হইয়াছে, পূর্বকালের জ্ঞানী লোক সে স্থান ত্যাগ 
করিয়াছেন। ইহার কারণ পাপের প্রশ্াব মানব-হ্দষে অনাক্ষিত ভাবে প্রবেশ 

করে। কোন কোন সতক-হৃদসে পাপ প্রদেশ করিতে না পারিলেও সে স্থানে 

যে বিপদ আপদ অবতীণ হয তাহ। পাপী ও পুণ্যাত্বা সকলেরই উপর শিপতিত 

হয়। এই উপলক্ষে আলা! মানবকে সতর্ধ করিগা বলিতেছেন _ 
নে পা তিক ্ড পপ £55 র্ 
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“পাপের ফেতনা (বিপদ ) হইতে সভয়ে পলাধন কর); কেননা তোমাদের 

মধ্যে যাহারা পাপ করিয়াছে কেব্ল তাহাদের উপর খাস করিরা বিপদ পতিত 

হইবে না (তোমাদের সকলের উপরেই পড়িবে |) (৯ পারা। সুর! 

আন্ফাল। ৩ রোকু।) 

বে স্থানে অবস্থান করিলে নিজের দৃষ্টি পর-শ্বীর উপরে গড়ে, তথ। হইতে 

সরিয়া যাওয়া আল্লার দিধানের প্রতি সম্ঈঃ থাকার বিপরীত শহে। এই 

রূপ, যে নগরে খাদাদ্রব্য দ্ুপ্্রীপ্য হ॥ অথবা দ্রভিক্ষ 
র্ ণ মড়ক শ্লিনন অন্য 

পড়ে তথা হইতে বাহির হইয়। যাওয়া সঙ্গং. কিন্তু যে বিপদ আপদ ব। অবৈধ 
গানে মডক লাগে তথা হইতে পলায়ন করা নিষিদ্ধ । বিপদ হইতে পলায়ন 

১৯ €১ ৪ পঙঠ। 
ইহার কারণ 'এই যে, সুস্ত লোক সে স্থান হইতে চলিয়। 

গেলে পীড়িত লোক সেবা-শুশ্বধার অভাবে কষ্ট পাইয়া মারা পড়ে । মড়ক 

ভিন্ন অন্য বিপদ আপদ হইতে পলায়ন করা সঙ্গত) টিং ৪২) 

টীকা-- ৪৬৪ | বিনাশন পুণ্কে অষ্টম পরিচ্ছেদের শেষ ঠিন প্যারর উপরের প্যারা জষ্টব্য। 
5৫ 
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বৈধ বিষয়ের দ্বন্য তছৃবীর এবং আল্লার বিধানে অন্তষ্টি চাই! 
বাহ! হউক) বৈধ-বিষয়ের জন্য “তদ্বীর* ( আয়োজন উদ্যোগ ) করা কর্তব্য । 

তদ্রূপ ব্যাপা.র উদ্যোগ করিবার পরে আল্লার আদেশে ধাহা ঘটে 

তাহাতে হষ্টচিত্তে সন্ত্ট থাক কর্ধব্য এবং সেই সময়ে ইহা অন্তরের সহিত 

বুঝিয়৷ লওয়া উচিত যে তন্মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে। (টীঃ ৪**) 

ঘ্শম পারচ্ছেদ। 

সৃত্যু-চিন্তা ৷ 

স্বত্যু চিন্তার কল্যান-প্রিয় পাঠক! এই কথাগুলি জানিয়া রাখ _ 

আমাদের পরিণাম মৃত্যু; কবর আমাদের শধাঁ; “মোন্কর' “নকীর' 

আমাদের কারধ্য-পরীক্চক ৷ মুত্ার পর- পুনকথথান অব- 

ধারিত। পরিশেষে আমাদিগকে বেহেশতে বা দোজখে 

যাইতে হইবে । এই বিষয়গুলি ঘে ব্যক্তি জানিতে পারিয়াছে তাহার 

মস্তিষ্কে কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকিলে সে মৃত্যু-চিন্ত। ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা 

করিতে পারে না, এবং সে ব্যক্তি পরকালের পাথেয় সংগ্রহে কায়মনো- 

ঘাক্যে নিযুক্ত থাকে । এ সম্বন্ধে মঠাপুক্রন হজরং রত্মুল নি বলিয়াছেন _- 

“যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃহিকে বশীহুত করিতে পারিয়াছে এবং ইহনংসারে পর- 

ফাঁলের ঠিতকর কর্ম্ম করিয়াছে সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান।* যে ব্যক্তি অধিক 

পরিমাণে মৃত্া-চিস্তা করে শ্বতাবতঃ সে পরকালের পাথের সংগ্রহে নিযুক্ত 

ছইয়। থাকে এবং মৃত্যুর পরে কবরকে বেহেশতের উদ্যানের নায় সর্বদা 

ঘাঁদস্থিক সৌন্দধ্যে বিভূষিত দেখিতে পাইবে । পক্ষান্তরে, বে ব্ক্তি মৃত্যুকে 

ভুলিয়। থাকে সে সাংসারিক ধনোপার্জনে নিমগ্ন হুয়_পরকালের পাথেয় 

মঞ্চয়ে উদাসীন থাকে এবং কবরকে নে অগ্সি-কুণ্ডের ন্যায় দেখিতে পার়। 

এই কারণে মৃত্যু-চিন্তার কল্যাণ অতীব স্ছত। 
২২৮৯০ 

১ইলি নহ্ন ন ল 

টাকা _৪৬৫ | “তক্দীর' ও "তদ্বীর' সন্ধে ূ্বর্ধী অষ্টঘ পারার শেষ হদীছ বচন টস 

মানবের পরিণাম 
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স্থৃতূ চিন্তার কল্যাণ সম্পর্কে হদীছ বচন__১। সাপুরুষ হজরৎ হস্দুল 

বলিয়াছেন-_-“ভোগ বিলাস বিনাশকারীর চিন্তা অধিক পরিমাণে কয় ।+ 

এখানে “ভোগ-বিলাস-বিনাশক।রী” শবে মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়াছেন । ২। তিনি 

অন্যত্র বলিয়াছেম__“তোমরা মৃত্যুর অবস্থা যেরূপ জান, পণ্ড পক্ষী যদি তদ্- 

রূপ জানিত তবে তোমাদের কাহারও ভাগ্যে আর স্থুল-কায় ভীবের মাংস 

তক্ষণ ঘটিত ন1।” এ কথার অর্থ এই যে যৃত্যুভয়ে পশু পক্ষী ভর্ববল হইত-_ 
মোঁটা তাজ! হইতে পারিত না। ৩। মহ্থাখাননীয়া বিবী আয়শা এক দিন 

মহাপুরুষ হজরত ঝসুল 2 কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন--“হে রম্লুল্লা ৷ 

ধরপযুদ্ধে হত “শহীদ” লোকের সমান উচ্চ সম্মান কি অন্য কেহ পাইতে পারিবে ? 

তছৃত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন_-“হ1, যে ব্যক্তি গ্রত্যহছ বিশ বার সৃত্যু-চিস্তা 

করে সে ব্যক্তি পাইতে পারিবে ।৮” &1 এক দিন মহাপুরুষ হজরত রম্মল 
কতকগুলি উপবিষ্ট লোকের পার্খ দিয়া যাইতেছিলেন। তাহাদের 

উচ্চ হাস্যে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইভেছিল। হজরত তাহাদিগকে সম্বোধন 
করতঃ বলিয়াছিলেন--ভ্রাভুগণ ! এই সভাতে এমন বিষয়ের আলোচনা কর 

যাঁছ! হাস কৌতুক মিটাইয়! দিতে পারে |” তাহার! জিজ্ঞাসা করিয়াছিল--“সে 

বিষয়টা কিরূপ? তিনি বলিদ্াছিলেন -ণউহ]! মুহ্যু।' ৫ মহ্কাম্মা আনেছ 

বলিয়াছেন_ “মহাপুরুষ হজরৎ ঝন্মুল (্্টি আমাকে এক দিন সম্বোধন 
করিয়! বলিয়াছিলেন_-“হে আনেছ ! অধিক পরিম!ণে মৃত্যু-চিস্ত! কর । মৃত্যু- 

চিন্তা তোমাকে পৃথিবীতে পরহেঞ্রগার বানানে, এবং উহা তোমার পাপের 

প্রায়শ্চিত্ত হইবে” ৬ । মহাপুরুষ হজরৎ রন্মল শা স্বয়ং বলি'ছেন__ 

ণৃতা উপধূক্ত উপদেশক ।”” ৭। একদা তাহার সম্মুখে ছাহাবাগণ ফোন 
এক ব্যক্তির প্রশংসা করিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন__ “আচ্ছা 

বলতো, মুত্যার কথা উহার অন্তরে কি প্রকার আছে?” ছাভাবাগণ নিবেদন 

করিলেন--“হে রম্থুলল্লা ! আমরা মৃত্যুর আলাপ উহার মুখে কখনও 

শুনি নাই।৮ ইহা! শুনিয়া তিনি বলিলেন-_-“তোমর! যেরূপ জান সে ব্যক্তি 

তদরূপ নহে।” ৮1 মহাত্মা এবনে ওমর বলিয়াছেন - “আমি 'ও অপর 

শন ভাহাব! একদিন মহাপুরুষ হজরৎ রন্মল চঁগরর্টে এর , সমীপে উপস্থিত 
ছিলাম। মদীনার আনছার সম্প্রদায়ের একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন__“হে 

রস্ুলুল্লা ! কোন্ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা চতুর ও দয়ালু! তত্ত্তরে তিনি 

বলিয়াছিলেন_-বে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে মৃত্যু-চিন্তা করে এবং পর- 

হ৪৭ 
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কালের পাথেয়ের প্রতি অতি লোলুপ- হইয় সর্বদা তৎ সংগ্রহে নিধুক্ত 
থাকে ।” | 

ম্ৃত্য-চিস্তার কল্যাণ সন্ধন্মে মহাজন উত্তি ১। মহাত্মা এ রাহীম 

তয়মী বলিয়াছেন__““ছুই বস্ক আমর মন হইতে সাংসারিক শান্তি হরণ করে; 

(ক) মৃত্যা-চিন্তা ; (খ) আল্লার সম্মুখে দণ্ডায়মান হঈবার ভয়।” ২। মহাত্মা 

খলীফা ওমর এবনে 'আবছুল 'আছীজ প্রত্যহ রজনী যোগে জানী আলেম 

লোকদিগকে একর কবিণ মৃত্যু ও কেরামতের কথা শ্রবণ করিতেন এবং, 

এমন সকরুণ স্বরে রোদন করিতেন যেন কোন শোকার্ত লোকের সম্মুখে 
তাহার প্রিনজনের শব-দেহ কবরস্থ করিতে লইঘা যাওয়া হইতেছে । ৩ । 

মহাঁ্সা হছন বছরী কোন লোকের সঙ্গে বসিলে কেবল মুত্যু, দোজখ, 

ও পরকালের কথ। লইয়া আলাপ করিতেন। দি। একদা কোন স্ত্রীলোক 

মহামাননীগা বিবী আয়শ। ছিদ্দীকাব সমীপে স্বীধ কঠিন অন্তরের অভিযোগ 

করিয়াছিল । বিনী মগোদয়া তাহাকে প্রভুত পরিমাণে মৃত্যু চিন্ত/ কবিতে 

পরামর্শ দিয়াছিলেন। সে স্ত্রীলোক কিছুদিন মুত্যু-চিন্ত। করিতে 'মারস্ত করিয়া 

বুমিতে পারিল, তাহাম হৃদয় ক্রমে কোমল হইতেছে-_কাঠিনা ঘুচিণ যাইতেছে । 
অবশেষে উক্ত বিবী মহোদয়াব সমীপে গিয়া হৃদয়ের কোমলতা প্রাপ্তির জন্য 

আল্লাকে 'জগণ্য ধন্যবাদ দিশ্বাছিল। ৫। মহাম্স। রনী খছীম নিজের গৃহ- 

মধ্যে একটা কবর খনন করিয়! লইয়াছিলেন। প্রতিদিন কয়েকবান ৫সই 

কববে প্রবেশ করিম কিছুক্ষণ মৃতু-চিন্তা করিতেন। তিনি বলিয়াছেন ঘণ্টা 

কাল মুত্রা-চিন্তা না করিলে তীহার হৃদয় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিত। ৬। খলীফা 

মহাত্মা এমর এবলে আবদুল আজীজ কোন লোক দেখিলে বলিতেন_“বছু 

পরিমাণে মৃত্যা-চিস্তা কর; তাহাতে ছুই উপকার পাইবে; (ক) তুমি যদি 

ঘঃখ দারিদ্রে বেষ্টিত থাক তবে মৃত্যু-চিন্তায় তোমার মনে শাস্তি আসিবে। 

(খা অপর পক্ষে তুমি যদি ধন-সম্পদের আরামে ভুবিয়া থাক তবে ধন- 

সম্পদ তোমার নিকট তিক্ত হইয়। পড়িবে ।৮৮ ৭। মহাত্মা আবু ছোলায়মান 

দরারারী বলিয়াছেন_"লামি হারণেব মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম-- 

“আপনি কি মুত্যু ভালবাসেন?” তদছুন্থরে তিনি বলিবাছিলেন-_-ন।, "আমি 

মৃত্যু ভালবাসি না ।' আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিরাছিলাম--ণতাহার কারণ 

কি? তিনি বলিয়াছিলেন_-“দেখুন, মানুষের নিকট কেহ অপরাধ করিলে, 
অপরাধী ব্যক্তি তাহার সহিত দেখা করিতে সাহস পায় না। আমি আল্লার 

২৪৮ নিকট 
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॥ি 
নিকট বস অপরাপ করিয়াছি, কেমন করিয়া তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
সাহস পাই? মৃত্তা ঘটিলেই যে তার দরগায় যাইতে হইবে 1৮৮ ূ 

সৃত্যু-চিন্তার পারা লোক ও কারণ ক্ডেদে জ্রিবিধ। পাঠক, 

জানিয়া রাখ,তিন প্রকাৰ লোকের মনে মৃত্রা-চিন্তা উদয় হইলেও 
কারণের গপাথক্ো তাহাদেব চিন্তাপারা সাধারণতঃ তিন প্রকার দেখ! 

যায়। প্রথম প্রকারের চিন্তাধারা সংসার-মন্ত লোকের মৃত্যু-চিন্তা 

ংসার-মন্ত লোকেরা মুত্তীকে স্খ-ভোগ-বিনাশক মনে করিনা ততগ্রতি 

অসন্তুষ্ট হুর এবং এই ভয় করে যে মতা "আমাদিগকে সংসারের 

আনন্দ-ন্থখ হইতে বঞ্চিত করিবে। তাহাবা মুত্াকে জথন্য আপদ 

বলিয়া গালী দেয় এবং মনে করে মৃত্যু তাহাদিগকে গিলিবার মানমে লোলুপ 

হইয়া ক্রমশঃ নিকটে আসিতেছে । “হায় । এই আপদ আমাদের হাত হইতে 
এমন স্বখের দুনিয়া কাড়িয়া লঈবে?--এই ধবণে মৃত্া-চিক্ত। "করিলে হাল্লা 

হইতে দুরবর্তী হইতে হয়। ভবে যদি অন্য কোন ক্রমে দ্রনিগ্নার উপর 
অসন্তত্টি জন্মে এবং দুনিমার উপর মন চটয়া যা তবে উপকার হইতে 

বঞ্চিত হইবে না। দ্বিতীয় গ্রকারের চিন্তাধারাগাপ হইতে 'তিওলাঃ 
করিরা স্পথে ফিরিয়! আসিতে 'অভিলানী এবং অতীত পাপের ক্ষতি সংশোধনে 

প্রবুনধ লোকের মৃত্া-চিন্তা। শীঘ্ব মরিলে অতীত পাপের ক্ষতি পুরণে 

বাঁঘাত ভইনে । এই চিন্তায় 'এই শ্রেণীর লোকেরা! মুক্তাহর়ে ভীহ ভন। 

এইরূপ চিস্তার বশব-ী হইয়া তাহারা অন্যানা সর্ববিধ কম্ম ত্যাগ করি 

কেবল পুণ্য অর্জনে এবং অতীভ পাঁপের ক্ষতি পূরণে তৎপর থাকেন। এই 
প্রকাব মৃত্যুচিন্তা অতি উত্তম কার্য । ইহার! মৃত্যুকে ঘ্বণা করেন না 

কেনল মৃতুার শীঘ্র আগমন পছন্দ করেন না। শীঘ্র মৃত্যা ঘটিলে পরকালের 

পাথেয় অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইনে ন| অথনা রিক্ত হস্তে পরকালে বাইতে 

হইবে_-এই ভয়ে যদি কেহ মৃত্যুকে অপ্রিয় মনে করেন তবে কোন গতি 

নাই। তৃতীয় প্রকারের চিন্তা ধার1-“নীরেফ' লোকের মৃত্য-চিন্তা। 

এই শেণীব লোকের মুত্তা-চিন্ত। করিবাব কারণ এই যে, তাহারা, একথা 
সুন্দর মত জানেন যে আল্লার “দীদার, মৃত্তার পরে ঘটিবে। ,বন্ধু যে সময়ে 
দর্শন দিবেন বলিয়! “ওয়াদা (অঙ্গীকার) করিয়াছেন সে সময়টা কেহ ভুলিতে 

পারে না - সর্বদা তাহার প্রতীক্ষা করিতে থাকে; বরং সেই শুভ সময় 

শীঘ্র আনুক বলিয়া আশাধারী হইয়া থাকে । এই কারণে মহায্বা হোজায়ফা 
৩২ ২৪৯ 
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মৃত্যু শয্যায় কহিয়াছিলেন--“বন্ধু প্রা আসিম পড়িলেন; কেননা ওয়াদার 

সঘয় আপিল।” পশ্টাৎ তিনি এই বলিয়া আত্ম-নিবেদন করিঙেন - “হে 

আলা! তুমি জান আমি সম্পদ অপেক্ষা অভাঁবকে ভাল বাসিয়াছি, স্ুস্থাবস্থা 
অপেক্ষা পীড়িতাবস্থা৷ পছনা করিরাছি এবং জীবন অপেক্ষা মরণকে অধিক 

ভালবাসিয়া থাকি; এইজন্য মিনতি করি মৃত্যু আমার নিকট সহজ কর 

তাহ! হইলে আমি তোমার দর্শনে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব |» 

উন্নত স্ৃতা-চিন্ত। ৷ এতদপেক্ষা আর এক শ্রেণীর উন্নত মৃত্যু-চিস্তা 
আছে। সে অবস্থায় লোকে মৃত্যুর প্রতি অসন্তঃও থাকে না বা সন্তষ্ট হইয়া 

শীস্র মৃত্যুকামনাও করে না। মৃত্যু বিলম্বে আমুক কি শীত্র আন্ুক সে 
দিকে মনোষাগ না দিয়া কেবল আল্লার আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া নিশ্ি্ত 

থাকে । মৃত্যু যখন আসিবে তাহাতেই সন্তষ্ট থাকে ; নিজের স্বাধীন ক্ষমতা 
ও পছন্দ একেবারে বিসর্জন দিয়া থাকে । এবন্িধ লোক আল্লার বিধান 

সম্পূর্ণ “তছলীম, (মান্য) করেন এবং “রেজা” (সস্তোষ) এর চরমোন্নত শিখরে 

আরোহন করিয়া থাকেন। তাহার! মৃত্যু-চিন্তা করেন 

বটে কিন্তু মৃত্যুর খেয়ালটা সুখকর কি দুঃখকর তাহা রা রর য় »তুার প্রাতি 
তাহাদের মনের ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। তদ্- অগররাগ-বিরাগ-শৃদা- 

রূপ নির্বিকার-তাব প্রাপ্তির কারণ এইযে তাহারা ইহ- নির্বিকার ভাব দেখা 
সংসারে থাঁকিয়! জ্ঞানচক্ষে আল্লাকে দর্শন করিতে পান 

এবং সেই লুখে ভুবিয়া থাকেন? আল্লার *জেকের” (শরণ) তাহাদের 

অন্তররাঁজা তন্ময় করিয়া রাখে, জীবণ-মরণ তাহাদের নিকট এক সমান বলিয়া 

বোধ হয়। তজ্জন্য সর্বদা আল্লার স্মরণে ও প্রেমে ডুবিয়া থাকেন। 

সৃতা-চিন্তা মনে স্থায়ী জমান চাই। পাঠক! আনিয়া রাখ 
মৃড্যু একটী গুরুতর বিষয়। ঠিক মৃত্যুকালে মানবের যে ক্ষতি ঘটিতে পারে 
তাহার সীমা নাই। এ কথা সকল লোকে জানে না, এবং এমন 

মোহমুদ্ধ অবস্থায় থাকে যে তাহা জানিতেও চায় না। কেহ কখন 

মরণের কথা মধ্যে মধ্যে স্মরণ করে বটে কিন্তু সে ৃ 

স্মরণ হাদয়ের" উপর কোন স্থায়ী প্রভাব রাধিয়।৷ যাইতে টন 

গারে না। সংসারাসক্তি তাহাদের হৃদয় এমন পরিপূর্ণ আল্লার তছবীহ ও 
করিয়া বাঁধিয়াছে ষে, সে হৃদয়ে অন্য কোন পদার্থ মিত্র বানা 

স্থান গাইতে পারে না। এই কারণে সংসারযুদ্ধ লোকের মনে আল্লার 
২৫০ 
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'জেকের” ও “তছবীহ* (ম্মরণ ও স্ততিপাঠ ) মিষ্ট লাগে না। যথাবিছিত 
উপায়ে মৃঙ্য-চিন্তা করিতে পারিলে আল্লার স্মরণ শু স্ভততি-পাঠ মিষ্ট 
লাগিতে পারে । | 

স্বত্যু-চিস্তার স্থায়ী প্রভাব মনে জল্মাইবার দ্বিবিধ উপায়. নিয় 
লিখিত ছুই উপায়ে মৃত্যু-চিন্তা মনে স্থায়ী প্রভাব আনয়ন করিতে পারে। প্রথম 

উপায়--প্রত্যহ অন্ততঃ এক ঘণ্টাকাল নির্জন স্থানে বসিখা যন হইতে সংসা- 

রের খেয়ালগুলি দূর করিয়৷ দাও। তাহার পর, ছুস্তর-বিজন-অরগ্যে-প্রবিষ্ 
পথত্রান্ত-পথিকের ন্যায় নিজের অবস্থা বানাও । অরণ্যের ভীষণ হিং জন্তর 

কবল হইতে পার হইবার জন্য পথিক ব্যাকুল হয়__অরণ্যের শীতল ছায়া, 

মনোহর পুষ্প, সুমিষ্ট ফলের দিকে মনোযোগ ন! দিয়! কি প্রকারে অরণ্যের 

বিভীষিকা পার হইবে সেই চিন্তায় বাস্ত থাকে । তুমিও নিজকে তদ্রূপ 

অবস্থায় স্থাপন কর। ছুনিয়ার লোভনীয় পদার্থের কথা ভুলিয়া গিয়া, এথাকার 

বিপদ আপদ ও বিভীষিকা পার হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাক এবং 

আল্লার স্থানে সাহায্য চাও। তাহার পর, মনে মনে বিবেচনা করিতে থাক 

যে- মৃত্যু আমার নিকটে আপি! উপস্থিত হইল। অদ্যই বোধ হয় মরিতে 
হইবে। এখন তোমার মনকে জাঙ্ঞাসা কর-_“হে মন! কেহ তে।মাকে 

অন্ধকার পূর্ণ পাতালপুরীতে প্রবেশ করিতে আদেশ করিল। তথায় যাইবার 

পথে কোন খাল খন্দক আছে, কি শিগ] প্রস্তর পতিত আছে, তোমার 

জানা নাই। তাই এই আদেশে, অন্ধকার পথে যাইতে তোমার হৃদয়ের 
রক্ত জল হইয়া যাইবে। মৃত্যুর পর তোমাকে এক গতীর অন্ধকারে প্রবেশ 

করিতে হইবে-তথায় কি আছে এবং তোমাকে কোথায় পতিত হইতে হইবে 

তাহা একেবারে তোমার জানা নাই--সমন্ত গুপ্ত। কবরের মধ্যে তোমাকে 

কি বিপদে পড়িতে হইবে তাহাও অন্ধকারপূর্ণ-পাতালপুরী প্রবেশ অপেক্ষা 

অল্প ভয়ের কথা নছে। এমন স্থলে মৃঠয, কবর, পরকাল প্রভৃতি অজ্ঞাত 

বিপদের কথা কি সাহসে ভুলিয়া রহিয়াছ ?” দ্বিতীয় উপায়- ইহা বিশেষ 

ফলপ্রদ। তোমার সময়ের যে সকল লোক মরিয়া গিয়াছে, তাঠাদ্ের কথা 

স্মরণ কর। (১) তাহারা কেমন জশাক জমকে ও প্রতৃত্ব-প্রতাপে জীবণ 
যাপন করিতেছিল _-তাহারা সংসারে কত স্্থ লুটিয়াছিল-ভোর্গ করিয়াছিল__ 

ভাবিয়া! দেখ। তাহাদের আকৃতি ও জীবন-যাপনের ধরণ ছ্োোমার মানস- 

চক্ষে অশীকিয়। লও এব বিবেচনার চক্ষে দেখ, তাহারা মৃঠ্যর কথা কি 
৭৫১ 
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প্রকারে ভুলিয়াছিল। সেই মোহ্মর ভুলের মধ্যেও রিক্ত-হস্ত অবস্থার মৃত্য 

হঠাৎ আসিয়। কেমন ক্ষিগ্রতার সহিত তাহাদিগকে 'আক্রমণ পূর্বক .ধরিয়া 
'হাহয়া গিয়াছে । (২) এখন কবরের মধ্যে তাহাদের আকুতি কেমন হইগাছে 

তাহাও একবার চিত্ত কর। চন্ম, মাংস চক্ষু জিহ্বা প্রতি অঙ্গ-প্রঙ্ঙা দি 

পচিণা গলিগ্া একথ।নি হইতে অন্য খানি খা! পাড়পাছে এবং 1ক্রমি কীটে 

পূর্ণ হইয়াছে । কবরে তাহার এ অবস্থা । (৩) এদিকে তাহার পরিত্যক্ত 
ধন মাল লইগ। দায়াদগণ কেমন ঝশড়। বাধাগাছে ! দেখ একজন অপরকে 

বঞ্চিত করিয়া) ব। পরস্পর মিলির ভুলিয়া সে ধন আরা£মর সাত ভেগ 

করিতেছে । তাহার প্রিরতম| রমণাগণ তাহাকে ভুলিয়া অন্য পুরুষকে পতিথ্ধে 

ঝরণ করিয়াছে এবং তাহাদের সহিত আমোদ শাংপাদে মত রহিরাছে। 

(8) যাহ। হউক, এইরূপে তোমার সমসাময়িক এক একটি মুত লোকের 

কথ। ম্মরণ কর। তাহাদের জীবন ঢরিত ও ক্রীড়া কৌঞঁক, হাস্য, পরি- 

হাস, উদাসীনতা ও মনো/ষাগিতা, নিলিপ্তি ও কম্মব্যাপৃতি লইবা চিন্তা 
কর। (৫) তাহারা এমন এমন কাধ্যে হস্তক্ষেপ কবিরাঁছিল যে বিংশতি 

বৎসরেও তাহার গরিসম।প্ডথি দুর্ঘট এবং সেই কাখ্য করিতে গিরা পন গুরুতর 

ছুঃথ কষ্ট ভোগ করিয়াছে । (৬) তাহার “কাফনের” বস্ত্র প্রতিণেশী বন্ধ- 

বিক্রেতার দোকানে পূর্বা হইতেই আমণ(নী মৌদছদ ছিল অথচ তাহার 
২বাধটাও সে নিজে জানিতে পারে এই । (৭) এইপরপ চস্ত। করির| তুমি 

তোমার মনকে বলিনে--চে মন তুমি তাহাদের মত সম্পূর্ণ 'অসাবধান, 

আদ্যাবধি স্বীয় পাথেয় প্রস্ততি করিতে পার নাই। তাহাদের মত তুমিও 

পরকালের প্রতি, অমনোযোগী, সংসার পোভা এবং নির্দোধ | তবে, ইহা 

তোমার পক্ষে এক মহ। সুযোগ ঘটিগাছে যে তাহারা তোনার সম্মুখে মরিয়া 

গিসাছে, এবং তোমাকে সতক করিবার জন্য স্ব স্ব আম্ম-কাহিনী তোমার 
উপদেশের জন্য রাখির| টি, টি 

১১-% / ০ (৬০ ১5০] ৩ 

“যে তি অপরের অবস্থা দেখিয়া উপদেশ গ্রহণ পারে সে অবশ্যই 

সৌভাগ্যবান | (৮) পশ্চাৎ নিজের চক্ষু, জিহ্বা, হস্তঃ পদ, অঙ্গুলী প্রভৃতি 

পারণ।ম চিন্তা কর। এ সমস্ত অঙগ-প্রত্যজ পরস্পর এক 

হইতে অপরটী খগিয়। পড়িবে । অল্প দিনের মধ্যে তোমার 

দেহ পোকা, পিপীশিকার খাদ্য হইবে। তাহার আনন্দের মহিত তোমার 

ছ্্৫ৎ 

মানবদেহের পরিণাম 
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পাত 
দেহ ভক্ষণ করিয়া! ফেলিবে। কবরের ঘধ্যে তোমার দেহের যে রূপ বীভৎস 

অবস্থ|! ঘটিবে তাহাঁও চিন্ত।কর। তোমার এমন সুন্দর কমনীয় দেহ পচিয! 

শডিয়া গলিত হইবে-এমন ছগ্ন্ধ হইবে থে তোমারই অন্তরঙ্গ লোক মুখে 

কাপড় চাপিণা পলায়ন করিবে। 

এই কথ কয়েকটা বা এই ধরণের বিষয় প্রত্যহ এক ঘণ্টা সময় 

মনে মনে চিন্তা কর। এব্প চিন্তায় মশুবতঃ তোমার মনে মৃত্যুর সংবাদটা 
প্রবেশ করিতে পারে । মুখে “মৃত্যু মৃত্র্যতঠ করিলে হন সে কথা স্বীকার 

করিবে না-তোমার মুপ্ধ মন সে খেয়াল ত্বাকিয়া। লইতে পারিবে না । সর্বদ! 

লোকে মৃতদেহ কবরস্থ করিতে লইন্না যাইতেছে এবং তোমরাও তাহ স্বচক্ষে 

দেখিন্তে্ন ও শুনিতেছ্ছ অথচ তোমাকেও যে একদিন মরিতে হইব সে কথাটা 

তোমার দনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। ইহার কারণ এইযে 

মুভার “মজ!' স্বয়ং তুমি চাখিতে পাও নাই । মানু যাহা জানিতে ন| পারে 

তাহার খেল করিতে পানে না । খহাপুক্ষ হজরৎ বুক্ুল তি একদিন 

“খোত্না” পাঠের সমরে পলিণাছিলেন_“সতা করিয়া বল দেখি, এই মুত্যু 

কি আমাদের ভাগ্যে বিধিবদ্ধ হথ নাই % এইযে মুত লোক কবরে যাইতেছে 

তাহাবা কি পুনবায় ফ্িরিণা] আসিবে” মুতদে৬ কি কববে মাঁটী হইবে না? 

তাহাদেব পরিত্যক্ত পনধানা অপর লোকে সুখে ভোগ করিতেছে ইহা স্বচক্ষে 

দেখিতে অথচ নিজের মুভ্য কেন চিন্ত। বরিতেছ) না ?” 

মৃত্যুর কথ! কেন লোকে ভূুলির। যাঁয় ? অধিক দিন সাচিবার "্সাশা 

এবং লম্বা লন্ব| কাজ সমাধির "অভিলাষ জন্মিলে গাুষ মৃত্যুর কথা ভুলিয়া যায়। 

জানের আশা খাটে|। করিবার কল্যাণ--প্রিয় পাঠক | বুঝিয়া 
র।খ_-সে বাক্তি মনে করে, *আমি দীর্ঘ জীবন পাইয়াছি--বহুদিন বাচিব+__ 

তাহার দারা পরকালেব কোন কাধ্য হুইব। উঠে না সে বিনেচনা করে-_ 

এখন নহুদ্িন আছে, ঘখন ইচ্ছ। তখনই করিয়া লইব, এখন কিছুদিন 
আঁঘোঁদ আভ্লাদে দিনপান। করি” এইন্ধপ “এখন” ন| “তখন” ভাবিয়া দীর্ঘ- 

জীবন-আশা-এদ লোক পবকাঁগের কন্মে শৈথিলা করিতে থাকে । মে বাক্তি 

মৃত্যুকে নিকটবশী ধনে করে সে সন্ধদ| পরকালের কর্মে মগ থাকে । 

( টীঃ *৯১) এইরূপ চিন্তা সর্দবিধ সৌভাগোর মূল। 

টাকী--৪৬৬। জ্ঞান ও জ্ঞানীর কথ সবল দেশেই এক প্রকার। সংস্কৃত তামাম জানীগণ 

বলিভেছেন_ গৃহীত হব কেশেছু ঠতুনা ধথনাচেরেখা ইথাগ অর্থ এই বম যেন টুনের ঝুটা 
"১৫5 
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(১) মহাপুরুষ হজরত রস্তৃল ৫ মহাত্া এবনে ওমরকে উপদেশ 

দিয়াছিলেন-_পপ্রাতে শষ্য হঈতে উঠিগা এই ভাবিবে যে সন্ধ্যা পথ্যস্ত বাচিয়া 

থাকিবার আশা নাই। আবার সন্ধার পর ইহা মনে করিবে _ হিরন 
ষে প্রভাত পর্য্যন্ত বীচিতে পারিব না । ইহুকালে পরকালের 

পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লওয়া আবশ্যক । নুস্থ অবস্থায় পীড়ার কল্যাণ হস্তগত 

কর। উচিত। আগামী কল্য তোমার ভাগ্যে কি ঘটিবে-_আল্লার নিকট 

তোমার কি প্রাপ্য হইবে, তাহ! তুমি জান না 1৮ ২1 আরও বলিয়াছেন__ 

“তোমাদের ছ্টী অবস্থা দেখিয়। আমি যত তর পাই, তত ভয় আর অন্য কিছু 

হইতে পাই না-(ক) তোমর! প্রবুবির আদেশ মত চল) এবং (খ) দীর্ঘ 

জীবনের আশা কর।”+ ৩ । একবার মহাত্মা ওছাঁমা এক মাসের ব্যয় 

নির্বাহ হইতে পারে তত পরিমাণে কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিলেন, তচ্ছ_- 

বণে মহাপুরুষ হজরত রন্্রল চটি ননতব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন_-“ওছামা 
দীর্ঘ জীবনের আশা করে নুতরাং তাহার পক্ষে এক মাসের দ্রব্য সংগ্রহ 

করা বিচিত্র নহে । যে আল্লার হস্ত-যুষ্টির মধ্যে 'আমার জীবন আছে তীহার 

নামে শপথ করিয়া বলিতেছি. আমি যখন চক্ষু যুদ্রিতকরি তখন এই কথা 

মনে করি যে পুনরায় চক্ষু খুলিবার অগ্রেই বোধ হয় মরিয়া যাইব এবং 
নয়নোন্মিলন করিলে ভয় হয়, নয়ন মুদ্রিত করিবার অগ্রেই আমার মৃত্যু 
ঘটিবে। মুখে এক লোকমা অন্ন স্থাপন করিবার সময় মনে হয় ইতি- 

মধ্যে মৃত্যু আসিবে মুখের অন্ন মুখেই রহিরা যাইবে গলার নীচে নামিতে 

পারিবে ন।1% ইহা বলিবার পর তিনি পুনরার বলিলেন--“হে ভ্রাতৃগণ | 
তোমরা! যদি বুদ্ধিনান হও তবে নিজকে মৃত বলিয়াই জান। যে আল্লার 
হস্ত-সুষ্টির মধ্যে আমার জীবন ও প্রাণ 'আছে তিনি তোমাদের দন্বন্ধে যে 
ওয়াদা করিয়াছেন তাহা অতি নিশ্চয়ই আসিবে । তাহা! হইতে কখনই 

পলাইতে পারিবে না” (৪) শরীরের স্বাভাবিক গতি ক্রমে কখনও যদি 

মহাপুরুষ হজরত রন্দুজ্গ রা এর গু তরঙ্গের কারণ ঘটিত তবে তং- 

ক্ষণ/ৎ তিনি ধূলী দ্বার 'তৈয়ম্মম+ করিয়। লইতেন। ছাহাবাগণ যদ্দি বলিতেন_ 

'হে রম্জুল্লা ! জল অনতিদূরে আছে এমন স্থলে ওক্কু করার অগ্রে “তৈয়্মম' 
- শশী পপ পপ শি শি শে স্পা 

ধরিয়। টানিতেছে এমন মনে করিয়। ধর্ম কাজ করা উচিত | তবে বে এই প্লৌকার্ধে, ৷ ধর্ম-কাজ 
করিবার কালে মনকে কিরূপ ভারাক্রান্ত করিতে হইবে তাহাই বলিতেছেন । আর মৃলগ্রন্থে 
মভ্যু নিকটবর্তী বলিয়া চিন্তা করাকে ধর্দ-কাজের কার" বল! হইতেছে অথাৎ 5তা আসিয়া 
রিল এক্প চিন্তা করিলে ধন্ম-কাজ না কাঁ*রা অনা কিছুই করিতে পার যায়ন!। 

৫3 
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প্রস্ততি 
করিবার কারণ কি? তছ্ন্তরে তিনি বলিতেন-_-'জল সংগ্রহ পূর্র্বক ওক 
করিবার অগ্রেই যদি মরিয়। দাই তবে ওদু-হীন অবস্থায় মরিতে হইবে।” 

(৫) মহাত্মা আবছুল্প। এবনে মছউদ বলিয়াছেন- একদা মহাপুরুষ হজরৎ 

রঙ্মুল ঘা ভূহলে একটা চতৃক্ষোণ চিত্র অঙ্কন করতঃ তাহার মধাস্থলে 

একটী সরল রেখ। টানিণাছিলেন এবং সেই সরল রেখার উভয় পার্থ 

কতকগুলি ক্ষদ্র ক্ষুদ্র রেখাপাত করেন এবং চতুক্কোণ চিত্রের বহির্ভাগে আর 

একটী গোল বেখ। টানিয়া বলিগাছিলেন__“এই চতুক্কোণ-চিত্রের মধ্যে যে 

সরল রেখা দেখিতেছ, উহাকে মন্তুষ্য মনে কর, চতুক্ষোণ ক্ষেত্রের ঘেরকে 

মৃত্যু বলিয়া ধরিরা লও। এই মৃত্যু-রেখার বাহিরে পলায়নের কোন উপায় 

নাই। যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা, অত্ন্তরস্থ সরল-রেখার উভয় পার্খে অক্কিত 

দেখিতেছ তাহ। মানবের বিপদ আপদ। এক বিপদ হইতে রক্ষা পাইলে 

দ্বিতীয় বিপদে পড়িতে হয়; না হয় তৃতীত্র বিপদে অবশ্যই পড়িতে হইবে । 

পরিশেষে মৃত্যু অবধারিত। চতুষ্কোণ রেখার বাহিরে যে গোল দাগ দেখিতেছ 

উহা! মানুষের আশা ভরস!। মানব প্রত্যহ এমন কার্ধোর আশ! করে যাহার 
ফল আল্লা! ভিন্ন অন্যেজানে ন।। কিন্তু মৃত্যুর পর মানবকে তাহার ফলাফল 

ভোগ করিতে হইবে |”, ৬। তিনি অন্য এক সময়ে বলিয়াছেন--“মানব 

প্রত্যহ বুদ্ধত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে ছুই পদার্থ 

প্রত্যহ যৌবনের দিকে ধাবিত হইতেছে-(ক) ধনলোভ এবং (খ/ বাচিবার 

আশা 1৮ ৭। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে মহাত্মা! হজরৎ ঈছ! নবী 
এক দিন কোন বৃহ্বকে কোদালী হস্তে ভূমি খনন করিতে দেখিয়া আল্লার 

দরবারে, বৃদ্ধের হৃদয় হইতে আশ| বাহির করিয়! লইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন । 
তদনুসারে আল্লা বুদ্ধের মন হইতে আঁশ! দূর করিয়! দিয়াছিলেন। বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ 

কোদালীখানি এক পার্খে ফেলিয়া দিয়! বিশ্রামাথে শদন করিল । কিছুক্ষণ 

পরে নবী মহোদয় পুনরায় আল্লার দরবারে নিংবদন করিলেন_“হে আল্লা! 

বৃদ্ধের মনে পুনরায় আশা ফিরাইয়া দাও |” আল্লাও তাহাই করিলেন । 

বৃদ্ধ তক্ষশাৎ উঠিয়া কোদালীখানি গ্রহণ পূর্বক পুনরায় কণ্যে প্রবৃন্ত হইল। 

নবী মহোদয় বৃদ্ধকে জিজ্ঞাস! করিলেন-_-“তোমার কি হইয়াছিল ? বৃদ্ধ 

ব্লি্লাছিল-“আমাঁর মনে হঠাৎ এই কথা জাগিল- পরিশ্রম করিতে করিতে 

বুধ হইলাম তথাপি পরিশ্রম ঘুচিল না । কত দিন বাচিব? শীন্ব মরিতে 
হইবে--আর পরিশ্রমে প্রয়োজন কি? এখন কিছু কাল শান্তি ভোগ করি। 

৫৫ 
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: £?ি ই 
এই কথা মনে করিধ1| শয়ন করিয়াভিলাম । কিছুক্ষণ পরে মনে জাগিল--মরণ 

তো হইবে ঠিক, তবে যতদিন বাচিয়া থাকিতে হুইবে ততদিন আহার করিতেই 

হইবে । এই কথ! মনে উদয় হওয়াতে পুনরায় উঠিলাঁম ও কর্মে প্রবৃত্ত 

হইলাম |” ৮। মহাপুক্ষ হজরৎ রম্থল ৫ একদিন উপস্থিত লোক- 

দিগকে জিজ্ঞাস! করিলেন--তোমর। কি বেহেশতে যাইতে চাও?” সকলে 

সমস্বরে বলিয়াছিলেন--“হে রম্থুলুললা । অনশ্যই বেহেশতে যাইতে চাই 1৮ 

তখন তিনি বলিতে লাগিলেন “ মাঁশ। খাটো কর ; মুত্াকে সর্বদ! চক্ষের উপর 

রাখ 5 এবং আল্লার জনা শরমের মত শরম কর ।” 

১। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয় ভ্রাতাকে লিখিয়াছিলেন__-“মতঃ- 

পর, অবগত হও ছুনিয়া নিদ্রা বিশেষ এবং পর- 

কাল চৈতন্যের জগৎ । এই উনয়ের মধ্যে মুত 
অবস্থিত। আমরা যে জগতে আছি-তাহা বিশৃঙ্খল খেয়াল মা |” 

দীর্ঘ জীবনাশার কাঁরণ- পাঠক ! ভানিণা রাখ- মানব দুই'্টা 

কারণে দীরব জীবনের আশা করে । (১) সংসারাসক্তি ; (২) অজ্ঞানত।। 

প্রথম-_ সংসারাসক্তি । দ্রনিয়াব প্রতি ভালবাপ! যখন সতেজ হইতে থাকে 

তখন উহাকে ছাডডিয়া যাগ্যা বড়ই কঠিন হয় । মৃত্যু আসিয়া হঠাৎ মাননকে 

আক্রমন করে এবং লোভনীঘা ছুনিষা হইতে তাহাকে দৃবে লইয! বাঁয়। এই 

কারণে মুভ্াকে লোকে ভাল বাসে না । আবার দেখ, ম্বৃতা, মানস-প্রকূৃতিব 

বিপরীত | যে পদার্ প্রকৃতির নিবদ্ধ তাহা মনে চার না তাঁভ। হইতে 

পলাইতে চাঁয় । এবং যাহ! (প্রকৃতি চাষ তাহ! গ্রহন করিতে জনগনকে ফুস্ল।ইতে 

থাকে । জদঘণ্ড সর্বদা প্রবৃত্তির ফুস্লানী শুনিনা, হিতকর জ্ঞানে তাহার 

ছবী নিজের উপর ক্রমে ক্রমে 'অাকিয়া লইতে থাকে । এইজনা দীর্ঘজীবন, 

ধনৈর্ব্ধা, স্ত্রী পরিবার ও সন্তান সন্ততি চিরকালের জনা হস্তগত রাখা "আবশ্যক 

বলিয়া জদর মানিয়া লয়--পরিশেবে পরাধর্শদায়িনী-প্রবুন্তির-শক্র মৃত্যুকে ভয় 

করিতে শিখে । কালে কম্মিনে মৃত্যুচিস্তা কোন হ্ত্রে হদযে উদয় হইলে 

তৎক্ষণাৎ প্রবুন্ধি তাহা ভুলাইয়! দের । এবং গলাবাজী করিরা বলিতে 

থাকে _“ওহে " এখনও বহু সময় অবশিষ্ট আছে । উন্তিমধ্যে মৃত্ার বন্দোবস্ত 

প্রচ কবিণা লঈতে পারিবে 1৮ বয়ম অধিক হইতে লাঁগিলে বলিতে থাকে -“এখন 

কি হইয়াছে ? বাদ্ধকা মাসিতে না আসিতে সমস্ত ঠিক করিয়া দিব ; ভাবন| 

করিও ন|।-কিছু প্রতীক্ষা কর । বাদ্ধক্য আসিলেও বলিতে থাকে - “একটু 
২৫৬ র থাম 

স্মহাজন উদ্তি 
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থাম, এই গৃহথানি আরম্ভ ফর হইয়াছে, সমাধ করিয়া লই; এই বালকের 
বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য একখানি জাহাজ সংগ্রহ করিয়া দ্যা উহ্থার উপার্জনের . 

পথটী খুলি দেই | এই শ্গেত্রে জঙ্গ সেচনের একটা উপায় করিয়া! রাখিয়া 
নিশ্চিন্ত হই । হাতের এই কার্য্য গুলি সমাঁধা করিয়! দিগা মৃ্ার জন্য প্রস্তত 
হইতেছি | এ সমস্ত কাধ্য সমাধা করিয়া দিলে মনের টান আর কোন দিকে 

থাকিবে না ; সুতরাং এবাদতে প্রচুর সময় পাইব এবং তাহার মধ্যে মাধুধ্য ও 

নুত্বাদ পাইতে পারিব । আরও দেখ, অমুক বাক্তি আমার শক্রতা করিয়া 

ক্ষতি করিয়াছে-ভাঁহার প্রতিশোধ ন| লইলে মনে কাট বিদ্ধিয্বট খাকিকে | 

একটু ছবর কর মোকদ্ামা দ|য়ের করিয়া তাহাকে শাস্তি দিয়! মনট! ঠাণ্ডা 

করিয়া! লই 1” এইরূপ কথার সে ব্যক্তি সমস্ত কার্ধ্য নিঃশেষে সমাধ করিয়া 

দুনয়া হইতে নিশ্চিন্ত হইতে চায় । কিন্তু সংসারের কর্মমগুলি শিকলের পেচের 

মত জড়িত মাছে-এক কার্ষে হাত দিলে আর দশটা ব্যাপার সেই টানে 

আসিয়া উপাস্থৃত হয় ॥ এ কথা হতো সে নির্বধেধ জানে না ; এবং ইহাঁও 

জানে না যে সনস্ত কাজ কাম সারির! দুনিয়া হইতে অবসর লওয়! অসম্ভব কথ!। 
বাস্তবিক সংসার হইতে অবপর লইতে হুইলে তুমি ষে মবস্থায় থাক না কেন 

এবং হাতের কাজ অস'শপন্ন থাকুক না| কেন বঝটিতি তাগ করিয়া বসিলে 

শিশ্চিন্ত হওয়। যাক ॥। কিন্ত নির্বোধ সাংদারিক লোক এ কথ! বুঝে 

না । যাহা হউক, নিশ্চিন্ত হইবার মানসে একটী কাজ সমাধার পর 

অন্য একটী কাজে হাত দিয়া চুড়ান্ত নিশ্চি স্তর আশা করিতে 

লাগিলে, মুক্তা অলক্ষিতে আসিণ ধরিবে । মৃত্রা ঠিক সমথেই আমি-ন-- 

অগ্রেও আপিবে না ব। পন্চাঙেও আটিতো ন|।। মানুষ সাংসারিক, 

অভিলধিত' কাজ-সাপনে তন্ময় হইয়। থাকে- মৃত্যুর আগমন-চিন্ত! একেবারেই 

করে না সুতরাং মুত্যু কর্তক হঠাৎ আংক্রান্ত হইরা গ্রস্ত অবস্থায় মারা 

পড়ে । মৃতু ধ্রুব অব্ধারিত। পূর্ব হইতে তাভার আগমন-প্রতী ৮1 করিলে 
হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া রিক্ত হস্তে পরকালে যাইতে হয় ন|। বরং পূর্ব হইতে 

গ্রতীক্ষা করিয়া! থাকিলে পরকলের পাপেয় সংগ্রহের উপায় হইতে পারে। 

“যাহা হউক, মুত আসিরা ধরিলে ম.নর লম্বা লা আশার কৰ্ধ্যগুি অপূর্ণ 

থাকিয়া যাওয়াতে পৃ মাত্রায় পো রহিয! যায়। এই কারণে অধিকাংশ 
দেঁজপী লোক ক্ষোত ও অন্ুশেোচনার চীৎকার সহকারে ভভিযোগ কুরিত্তে 

থাকিবে। কফেবন দুনিার গতি আসক্তি তাহাদের শন্ধপ ₹নুশোচনার- কারণ-1 
ডং ৫3 
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সংসারাসক্তির কারণেই মানুষের মধ্যে পরকালের 'অসতর্দতা জন্িয়া খাফে। 

মহাপুরুষ হজরৎ রৃস্ুল বলির়াছেন_“যে বস্তুকে তুমি ভাঁলবাসিতে 

চাঞ ভালবান কিন্তু পরিপামে তাহা ভোম! হইতে কাড়িয়া লওয়া! হইবে ।* 
দ্বিভীয্ম-অজ্ঞানত। | মান্য অক্ঞানতার জন্য দীর্ঘ জীবনের আশ! কষে | 

যৌবনের উপর ভরসা! করা বড়ই একটা নির্ধ,দ্ধিতা । তোমরা কি 
দেখিতেছ না যে বহু লোক বুদ্ধ হইবার অগ্রেই যৌবন কালে মরিয়া যা্টতেছে? 
হাজার হাজার যুবক ও বালক প্রতি বৎসর মরিতেছে। প্রত্যেক শহর ও 

গ্রামে দেখ! যায় বৃদ্ধের সংখ্যা যুবক ও বাঁলক-সংখ্য| অপেক্ষা, অল্প । ইহার 
অর্থ এই যে, অল্প লোকই বৃদ্ধ হইগা মরিতে পায়। আর একটী-ভুল 
এই যে, লোকে স্ুস্থাবস্থায় হঠাং-মৃত্যু অসম্ভব মনে করিয়া থাকে । হুঠাৎ- 

মুত্যু অসম্ভব কথা হইলেও হঠাৎ পীঁড়িত হওয়া অসম্ভব বাথ! নহে। সঙ্গ 

পীড়াই হঠাৎ উৎপন্ন হুইয়। থাকে । লুস্থ শরীরে হঠাৎ পীড়! আদলে শরীর 

পীড়িত ও দুর্বল হুইয়া পড়ে। ন্ুস্থ ও স্বল শরীরে মৃত্যু ষদি অসম্ভব বলি 
উড়াইয়৷ দিতে চাও তবে পীড়িত ও ছুর্ধল শরীরে অসম্ভব বলিয়৷ কেমনে 

উড়াই॥া দিবে? যাহ। হউক, এ কথাটী এঞ্ুব বিশ্বাস করিয়া লও--মুত্যু 

আমাদের সম্মুথে হুধ্য সদৃশ, উহার প্রতাপ আমাদের উপর পতিত আছে । 

একথার ইহ। মনে করিও ন! ষে মৃত্যু, ছায়ার ন্য!য়ু আমাদের অগ্রে অগ্রে 

যাইতেছে । এবং ছায়াকে যেমন আমর! ধরিতে পারি না মৃত্যুকেও ত্ুদ্রূপ 

ধরিতে পারিব না। এরূপ তুলনা করিও ন|। বরং সুধ্য-কিরণের ন্যায় 

মুত্যু আমাদিগকে ঘেরিয়া আছে। 

দ্বীর্ঘ-জীব্লাশার ওষধ-_পাঠক ন্রণ কর, যে কারণে রোগ উৎপন্ন 
হয় সেই কারণটী বিনাশ করিতে পারিলে রোগ অবশ্যই দূর হয়। দীর্ঘ 

জীবনাশ! জগ্মিবার কারণ তুমি বেশ চিনিয়াছ অত্এব এখন সেই কারণ- 

বিনাশে তৎপর হও। 

ছুনিযার গ্রাতি ভালবাসা, যাহ! দীর্ঘ ভীবনাশার এক বৃহৎ কারণ, তাহা 

বিদুরণের ব্যবস্থ!, “বিনাশন পুস্তকের পঞ্চম পরিচ্ছেদে লিখ! গিয়াছে । 

তান্ুসারে অনুষ্টান রুরিতে থাকিলে চলিতে পারে। যাহা হউক, সংক্ষেপে 

কথা এই, যে ব্যক্তি দুনিয়ার পরিচয় পাইয়াছে সে কখনই ছুনিয়ার প্রতি 

অনুরক্ত হইতে পারে না। ছুনিয়ার স্থখ তোগ ও আরাম কয়েকটা নিনদি্ 

দিনের জন্য অবধারিত. মৃত্যু আসিলেই সে সুখ ও সঙ্োষ লোপ, পায়। 
৫ 
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চি | 
এ'কথা বিবেচনার মধো না আঁসিলেও টতু্দিকে চক্ষের উপর দেখ! যাইতেস্থ, 
ছুনিগ্া 'অশাস্তিপূর্ণ। দুনিয়া কখনই অভাব ও বিপদ আপদ হুঈতে শূন্য নহে । 
এআথাঁয় কাহারও ভাগ্যে অবিমিশ্র সখ মিলে না। আবার এ কথাও ভাবিয়া 
দেখ পরকাল অনন্ত-দীর্ঘ এবং ছুনিয়া নিতান্ত সংক্ষিপ্ত । যে ব্ক্তি পরকালের 

দীর্ঘভা ও ইহ-জীবনের অল্পলতা চিন্তা করিষা দেখিয়ান্থে, সে বান্তি বুঝিতে 
পারিবে, ক্ষণস্থাণী ছুনিয়ার সুখ লইয়া অনন্ত পরকালের স্থখ ত্যাগ ফরা, 
জাগরিত অবস্থায় লক্ষ "দীনার” ত্যাগ করিয়া হ্গণস্থারী স্বপ্নে 'এক কপর্দিক 

প্রাপ্তি অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর। ছনিয়ার অবস্থাকে নিদ্রার সহিত তুলনা 

কর! হয় । "মানব নিদ্রিত অবস্থাষ আছে খন মরিবে তখন জাগিয়! উঠিবে | 
মানবের "অজ্ঞানভা” যথার্ঁ তফকোর (সদ্ভাব-চিন্তন) ও পূর্ণ “মীরেফ» 

হইতে ঘুচিতে পারে । (টীঃ ৪৬৭) যাহাহউক, সর্ববিধ অজ্জানতা দূর 

এবং পূর্ণ “মীরেফৎ লা করিবার পৌভাগা সকলে নুষ্টে না ঘটিস্ল'ও 

মানুষকে এতটুকু বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক যে-মৃত্যু মানবের ক্ষমতাধীন 

নহে । উহা যখন তখন আসিতে পারে । তদবাভীত, যৌবন *শ্বাস্থ্য, 

বল বা অন্য কোন পদার্থের উপর মানব স্বীয় জীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে 

ভরপা বান্ধিতে পারে নাঃ আর ভরস। করিলেও সে সকল পদার্থ মৃত্যুকে 

ঠেকাইতে পারিবে না ।/ 

দীর্ঘ জীবনাশীর শ্রেণী ভেদ-_পাঠক 1 জানি রাখ-দীর্ঘ জীবন 
সম্বন্ধে মানবের আশার বু পার্থক্য আছে । ১। কেহ চিরকাল দুনিয়াতে 

থাকিতে বাসনা করে। ইহার প্রমাণ এইযে মহাপ্রভু বলিয়াছেন--. 

টে পিচিতে টি শু পানে ছি চিট পট পাতা ৮6৮০৮ 

হ ৫) ৮৮১)| )-% ১] (*-১০। ১১৪ 
র্ 

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ (এমন কি) হাজার বৎসর 'বীচিবার 

ক্সাশা করে 1” (১ পারা | সুরা বকর | ১১রোকৃ।) অধিকাঁশ জোক 

বৃদ্ধ হইবার আশা করে। ২। আবার কেহ এক বৎসরের অধিক 

বাচিতি চায় না! সুতরাং আগানী বৎসরের জন্য কোন আয়োজন উদ্যোগ 

টীকা ৪৬৭ | অত্র গ্রন্থের 'পরিরাণ পু্বকে' সগ্ডম পরিচ্ছেদে 'তঙ্ককোরের' বিবরণ এবং 

'র্শন পুস্তকে" মীরেফতের আলোচনা আছে। সবিশেষ জানিতে হইলে উহ! জষ্টবা। 

₹৫৯ 
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করে না। ৩। আবার কেহ এক দিনের অধিক জীবনাঁশা! করে না, 
লুতরাং আগামী কল্যের আয়োজন করিতেও চাঁয় না । মহাত্মা হজরৎ ঈছ!| 

নবী বলিগাছেন-_-“ আগামী কল্যের জন্য জীবিকা জমা করিও না। পরমা 

অবশিঃ থাকিলে জীবিকা অবশ,ই গাইবে । জীলন কল্য পর্য/ভ্ত ন! থাকিলে 

অপরের জীবিকার জন্য কেন তুমি পরিশ্রম-কষ্ট ভোগ করিবে ?” ৪ । কোন 

কোন ব্যক্তি একটী নিশা ফেলিবার সময় পধ্যন্ত বাঁচিবার আশা 

করিতে পারেন না। মহাপুরুষ হজরৎ রূস্মুল চুরি পলক পণ্যন্ত বাচিঝর আশা 
করিতে পারেন নাই |এই জন্য ওজু ভঙ্গ হইলে তিনি মনে করিতেন--জল 
হস্তগত হইবার পূর্বেই প্রাণ বাহির হইতে পারে এবং বিন1 ওক্ুতে মরিতে 
হইবে এই ভয়ে তিনি ওজু ভর্দ হইবা মার মৃদ্টিকা দ্বারা “তৈ:ম্মম” 
করিয়া লইতেন । ৫1 আবার কোন কোন ব্যক্তি চক্ষের উপর মৃত্যুকে 
সর্বদা! দণ্ডায়মান দেখিতে পান । একছন মহাপুরুষ হজরৎ রুল চি 
মহাত্মা 'মীজ'কে মানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিরাছিলেন__ 

“কোন দ্রব্য হস্তগত হইলে আমার ত্বয় হয় মুহ্যু তখনই তাহ! আমার হাত্ব 

হইতে ছিনিঘা লইবে।৮ মহাত্মা আছওয়াদ হাবশী নমঁজ পড়িবারকালে 

দক্ষিণে ও বামে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন । লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল - 

“আপনি কি দেখি.তছেন ?” তিনি উত্তর দিয়াছিলেন_'যম কোন্ গথে 

আসিতছে তালই দেখিতেছি 1, 

ফল কথা, দীর্ঘ বা হৃম্ব জীবনের সম্বপ্ধে আশ! লইয়া মানুষের মধ্যে বহু 

শ্রেণীতে? ঘটিগাছে। যে ব্যক্তি এক মাসের অধিক বাঁচিবার আশা না 

রাখে সে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ব|চিবার আশাধারী বাক্তি অপেক্ষা উত্তম । এই উভয় 

শ্রেমর লোকের কার্ধ্য ও ব্যবহার মধ্যে তদ্রূপ দীর্াশার প্রভাব, সুস্পষ্ট 

দেখা যায়। দেখ--এক ব্যক্তির তুই ভ্রাতা বিদেশে আছে, তন্মধ্যে একজন 

এক মাপের মধ্যে ফিরিয়। আসিবে বলিয়া জান। গিঠাছে এবং অপর ত্ত্রাতা। 

এক বর পরে আসিবে । এমন স্থলে যে ভ্রাতা এক মাসের মধ্য আসিবে 
ভাহার অভ্যর্থনার জন্য উদ্ষোগ আয়োজন অবশ্যই গ্রে করা হয় এবং বে 
ভ্রাত। বংসরীন্তে আসিবে তাঁহার জন্য আগ্লেছনে নিশ্চয় বিলম্ব কর! হইবে। 
 আসন্স-স্ত্যুর জন্য আয়োজন কর-প্রতস্তত হও । যাহা হউক, 

মাহার মনে মমের সহিত শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবার ভদ্র আছে সে ব্যক্তি মৃত্যুর 
আয়োজনার্খ শীঙ্গ শীত্ষ সৎকর্শ সম্পাদন করিতে তৎপর থাকে। ভদ্কূপ 

২৪ 
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ব্যক্তি এক মুহূর্দ অধিক জীবিত থাকিতে পাইলে মহ! স্থযোগ মনে করে 
এবং সেই মুহুর্ভের পূরা সদ্বাবহা, ক?গালয়। ১7 মহাপুরুষ হজরং রসুল 

বলিখান-_ “পাচ ব্যাপার অন্য পাচ ব্যাপারের 

অগ্রে গাইলে সব্্যবহারের মহ1 সুযোগ দনে কর! উচিত। 

বার্ধক্য আগিবার অগ্রে যৌনের সদ্ব্যবহার; রোগ আমিবার পূর্বে শ্বাস্থোর। 
সদ্বাবহার ; অভাব ঘটিবব পুর্বে সঙ্গতির সণ্বাবহার, কণ্ম ন্যাপূতির 

পূর্বেবে অবসর-কালের সদ্ব্যবহার ; মৃত্যু মাপিবার পূর্বের জীবনের সদবাবহ!র |” 

২। তিনি আরও বলিগাছেন -*শ্বাস্থ্য ও হচ্ছমতা এই দুইটী “দেআমঞ, 

( সম্পদ ) এই ধরণের যে তাহ! প্রাপ্ত হঈলে অধিকাংশ স্থলে মানব ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়া থাকে । ৩। ছ!হাবাগণের মধো ক|হার9 মনে ম'পার-যো'হর কোন 

চিত্ব দেখিতে পাঈলে মহাপুরুষ হজরৎ রস্তুস টি তখনই তাহাদের মণ্যে 
ঈাড়াইরা উচ্চস্বরে বলতেন--*মৃত্যু আসিতেছে কাহার ও জন্য মৌভাগ) অ|নি- 

» হদীছ্ধ বচন 

তেছে, কাহারও জন্য দুর্ভ!গ্য 1 

১। মহাস্সা হোলএফা বলিরাছেন- প্রত্যহ প্র।তে পপ্রস্থান! প্রস্থান! 

বলিয়। আকাশপানী হয়। ২। মহা! দাউদ তাঈকে উদ্ধশ্থসে নমাঞ্জের দিকে 

দৌড়িতে দেখিয়া) লোকে দৌটিবার কারণ জিজ্ঞাস! 

করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন - "নগর-খারে সেন্য সকল 

আমার প্রতীক্ষায় দঈড়াইয়। আছে । 'আমাকে সঙ্গে না লইয়! তাহার প্রস্থান 

রুরিবে না।৮ অথাৎ নগর প্রান্তে কবর স্থানে মৃত ব্যক্তি, ভীবিত লোকের, 

প্রতীক্ষা করিতেছে । জীবিত লোক সমন্তই মরিয়া গেলে “কেম/মৎ” ( পুন- 

কুখান ) হইবে । ৩। মহাম্সা আবু মুছা! অ।শআরী -মহোদগ বুদ্ধ বসে 

চরিত্রোন্্রতির নিমিত্ত ঘোরতর পরিশ্রম সহকারে (ব্রেয়াজৎঃ স!ধন। ) করিতে 

আরম্ভ করেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াহিল+ তত কঠিন পরিশ্রম না করিলে 

ক্ষতি কি? ভুচুত্তরে তিনি বলেন-_-“দেখ, ঘোড়দৌডের মাঠে অশ্ব গুলি 

দৌড় আরম্ভ করিলে মাঠের শেষ ভাগে গিয়া শররীরেক সমস্ত বল প্রয়োগ 

পূর্বক প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হয়। এখন আমার বয়সের শেষ দীবর্ন-প্রাস্তরের 

শেষ প্রান্তে আসিয়াছি। মৃত্যু-বূপ লক্ষ্য-স্থান নিকটবন্তী হুইয়াডে । এখন 

রেয়াজ (সাধনা )*করিতে পরিশ্রমের কোন অংশে ব্রটী কর কর্তব্য 

লছে। আপ্রাণ শক্তি প্রয়োগ করিয়। কর্তব্য কাদ্য সম্পাদন করা 

'আাধশাক 1” 

- মহাজন উক্চি 

২৬৯ 
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জীসন-গ্রন্থি-ছিল্স-কালে ম্ৃত্যু-যন্ত্রণ1_পাঠক ! জানিয়! রাখ-_সৃত্যু- 
রাগে, অন্য কোন পারলৌকিক ক্ষতি না ঘটিরা কেবল যদি জীবনগ্রন্থি 

ভিতিয়। যাওয়ার যন্ত্রণা পাইতে হইত তবেও নেই যন্ত্রণার কথ। শ্মরণ করিলে 

ছনিণার সমস্ত সুখ সন্তোষ বিশ্বাদ হইয়া পড়িত। যদি এই ভয় হয় যে 
কোন ছু্র্য সিপাহী কোন গৃতস্থের গৃহে প্রবেশ করিয়া! লৌহ্-দণ্ডের আঘাতে 

তাহার শরীরের অস্থি মাস চূর্ণ নিচুর্ণ করতঃ হত্যা করিবে তবে সে গৃহস্থ 

কখনই 'াহার নিদ্রায় মনোষোগ দিতে পারে নাঁ। লিপাহীর আগমন এবং 

লৌহ দগ্ডাথাতে হত্যা-করণ পরব সত্য ন! হইলেও সন্দেহের বশবর্তী হয়া 

গৃহস্থ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গাঁকে কিন্তু যমের আগমন এবং জীবন-গ্রন্থি 

ছিন্ডিপা প্রাণ বাহির-করণ ফ্রব সত্য। এই নিশ্চিত কষ্ট সিপাহীর সম্ভাবিত 

দণ্ডাঘাত অপেক্ষা ভীষপতব যন্ত্রণাদায়ক | কিন্ত সান্ুষ মোহ-ভ্রমে পতিত আছে 

বলিয়া সে তয় হৃদয় পর্যন্ত প্রবেশ করে না। সকল দেশের সমস্ত জ্ঞানী 

লোক একবাক্যে বলিয়াছেন যে “জীবনগ্রস্থি, ছিড়িবার কালে যে কষ্ট জন্মে 

তাহা তলওয়ার দ্বার! টুকরা টুকরা হইবাব কষ্ট 'অপেক্ষা কঠিনতর । তল দয়ার 

যে স্থানে গ্রাঁবশ করে তথাকার চর্ম মাংসাদি কর্তিত হইয়া বিভক্ত হইয়৷ পড়ে 

স্বতবাং তথাকার জীবনীশক্তি ও স্পর্শশক্তি কেবল সেই ছু:খ ও কষ্ট অন্ুতব 

করে। কিন্তু অগ্রি দ্বারা শরীরের কোন অংশ দগ্ধ হইলে তাহার সন্তাপ সমন্ড 

শরীরে সঞ্চারিত ও পরিব্যাপ্ত হয় । এই জন্য তল _ওয়ারের আঘাত অপেক্ষা 
অগ্নি দ্বারা দহনে অধিক কষ্ট জন্মে। প্রাণ বা জীবদী শক্কি 

শরীরের সপ্ধত্র পরিব্যাপ্ত আছে। সেই শ্রাণ ছিংড়িয়া বাহির করিতে 

গেলে তাহার প্রভাষ বা চোট দেহের সর্ধন্্ গ্রাপারিত হইয়া পড়ে, 

সুতরাং তছুৎপন্প বন্্রণাও দেহের সফল ক্সংশে সফান ভাবে উৎপর 

হয় এবং সকল অঙ্গ প্রভাঙ্গ ভ্প্রভাবে অবশ হইয়া পড়ে-্হত্ত 

পদ যেমন নডিতে পারে না বাক্যস্ত্ও তদ্বূপ চলিতে পারেনা-ীকষ 

থাকে । অন্যান্য ইন্রিয়েরও তদ্রুপ অরস্থা ঘটে । বুদ্ধিও 

স্বাভাবিক অনস্থা হারায় । 

মৃত্যু বন্ত্রণ। লন্বন্ষে হযীন্ছ শু মহ্কারুন উদ্কি-_মৃত্যুকালীন বস্তা 

সুমূর্ধ, ব্যকষি ভিন্ন 'সন্যে বুঝিতে পারে না, কেবল নবীগণ অলৌক্ষিক জান" 

প্রভাবে তাহা জানিতে পানিয়াছেন। * +-* ১৭ মহাপুরুষ হজরত রন্থল 

স্বয়ং মৃত্যু-শগ্যায় এই প্রার্থনা করিতেছিলেন__ 
৬২ 
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শা ১ আহার হি পল 
৮০১ | 1) এানিভিডি (51০ ০ ১ ৬ ] 

“হে আল্লা! মোহম্মদের উপর মৃত্যু-যস্থণা সহজ কর | ২1 মহা-মাননীয়! বিবী 

আয়শ৷ ছিদ্দীকা বলিয়াছেন_“দেহ হইতে ভীবন বিচ্ছিক্ 
হইবার সময়ে যন্ত্রণা কিছু কমিতে পারে বলিয়া আমার ূ 
বিশাস নাই। কেননা মহা-নবী হজরৎ রসুল 8 এর দেহ হুইতে জীবন 
বহির্গত হইবার সময়ে মৃত্রা-যন্ত্রণা আমি হ্বচক্ষে দেখিয়াছি । সেই সময়ে ভিমি 

লিতেছিরোন_-“ছে আল্লা ! শিরা ও অস্থিথগ্ডের অতান্তর হইতে তৃমি ভীবনী- 

শক্তি টানিয়া বাহির করিতেছ-_এই যন্ত্রণা আমার উপর কিছু সহজ কর” 

| তিনি মুন্তা-যাতন! ও কষ্টের অবস্থা বর্ণনা করিবার কালে বলিয়াঁছেন--. 

“তল এয়ার দ্বারা ভ্রমাগত তিন শত আঘাত করিতে থাকিলে ঘেরূপ যন্ত্রণা 

হয় মৃত্যু-যাতনা ও তদ্রূপ।” ৪ | তিনি অনার বলিয়াছেন_-““ষে মৃত্তা সর্ববা- 

পেক্ষা সহজ ও অল্প যন্ত্রণাদদাষক তাঁহাতেও যেরূপ কষ্ট উপস্থিত হয় তাহাও 

গোক্ষুর কাটার নায় “তিন কালা” লোহাব কাটা চক্ষু মধ্যে গভীর তাবে 

ফুটাইর়। টানাটানি কালে উৎপন্ন কষ্টের সমান 1৮ (টীঃ ৪৬৮) ৫1 একজন 

রোগী মৃত শষাঁয় যাতনা পাইতেছিল। এমন সমষে মভাপুকষ তজবৎ রত্দল 
টা তথায় শুভাগমন পূর্ববক বলিতে লাগিলেন _-“ইউার মন্বণা আমি দেখিতে 

পাইতেছি_ ইহার শরীরের প্রত্যেক শিরা, ধমনী ও ন্মাযুন্তত্র পণক পথক; 

ভাঁবে যাতনা ভোগ করিতেছে 1” ৬ হদীছ শবীফে উদ, হইমাভে-- 

“হঠাৎ-ৃতু। মুছলমানের পক্ষে আরাম এনং কাফেরগণের পক্ষে ক্ষোভ ।”” 

-_হদীছ বচন 

. চীকা_-৪৬৮। মূল গ্রন্থে খিছক' শদ লিখ! আছে তাহার ছুই অর্থ (১) শ্বোক্ুর কাটা, 

মানক বিখ্যাত "তিন কাটা” মজা যবা। (২) তদাকারে গ্রঠিত লৌহ কণ্টক। উঠ পদাঠিক 

শর সৈনোর পদে বিদ্ধ ইমা তাহাপিখকে অকশ্বণা করিবার অ্প্রাষে পথে নিঙ্গি  হহত। 

কিন্ত ইহ! শরীরের কোন অঙ্গে ঘুটিলে ও টানাটানি করিলে কঠিন যাতনা হয় তাহা লইয়া, 

গোল বাধিয়ছে। কোন পুস্তকে “পশস' লিখিত আছে। অন্য পুশ্ুকে অনা কিছু আন্ছে। 

কিন্ত সে সকল শব্দ লইলে অর্থ বাহির হয় না। তচ্চনাই বোধ হয় কিমিযার উদ, “আম দক 

উহাকে লৌহ-কণ্টক বিবেচনা! করিযা পদে ফুটানের কথা শীয় অনুবাদে অঙ্গ করিযাছ্েন।, 

পদ্রতল স্ল চশ্বে আচ্ছাদিত তথায় ফুটিলে কষ্ট হইলেও নিতান্ত সাসানা হঠচ$ পারে । আমর! 

পশম" শব্দকে কলমের বানান ভুল মনে করিয়া “চশম' চন্মু ধরিরা লইলাম। অভিরিঞ স্বাধীনতা! 

পুইলে আমরা “চক্ষে বড়শা ফুটাইয়। টানাই।নির কণা" লিখিত্রম কি মহাপু্ষ হজরৎ রুল 

এর বাকা বলিয়া অসতা সংঘোগের ভয়ে তত স্বাধীনতায় ক্ষান্ত রহিলাম। পাঠকগণ 

নিজে নিজে এরূপ একটা! সাদূশা অগ্মান করিবেন। 2 

৪১ 
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| চিতই 
৭। উল্ত-গ্রন্থে আমারও কথিত হুইয়াছে_-“মহাম্মা হজ্গরৎ মুছা নবীর মৃত্যাকাল 

উপস্থিত *ইলে-”মহাপ্রস্থু তাহাকে জিত্রাস! করিফাছিলেন--“মৃ্তা-যাতনা' কি 

প্রকার দেখিতে পাইতেছ ?৮ তিনি নিবেদন করিরঝ।ছিলেন--“জীবিত পর্মীকে, 

জলন্ত কটাহে ভাজিতে লাগিলে, সে উড়িয়া পলাইতে পারে না বা মরিয়া, 

বস্ত্রণ। হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না; সে তখন যেরূপ ঘাতন। পান 

মৃত্যু-ঘ।(তনা তদ্বূ্প বুঝিতে পারিতেছি । (টীঃ *১৯) 

১। মহাত্মা হজরৎ ঈছ। ননী স্বীয় সঙ্গী “হাওয়ারীনদিগকে বলিগাছিলেন__ 

“ছে বন্ধুগণ। তোমরা আল্লার স্থানে প্রাথনা কর যেন তিশি আমার উপর 

মৃতা-যন্ত্রণা সহজ করেন । মৃত্যু-ন্ত্রণা কিরূপ কিন ব্যাপার 

বুফ্তে পারিয়া সেই ভয়ে আমি জীবন্মত হইয়া আহি ।৮ 
(টীঃ ৪৭০) ২। মহাস্া আলী করমুল! বলিগাছেন_ “হে মুদ্ছলমান হ্াতগণ 1 

কাফেরগণের সহিত ধর্থযুদ্ধে তাহাদেব তলওগারে কাট। পড়িগা মারা যাওঃ 

কেনন। মৃত্া-শষ্যা। থাকগ যা*ন। ভোগ কর। মপক্ষ। হাজার হাজার 

ভল_€য়ারের আঘাত'জনিত মৃত্যুকে আমি অধিক সুখকর মনে করি।” 

শু। বনী এগ্রাখেল সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক একদিন কোন গোরস্থানে গিয়া 

'আল্লার দরবারে প্রাথনা সহকারে বলিয়াছিল--“হে বিশ্বপতি! এন মুতগণের 

একজনকে জীবিত করিয়া তোল ।* মগ্ডাপ্রহু হাচাদের প্রার্থনা পুধণ করি! 

একজনকে জীবিত ও উখথাপিত কব] দিলেন। সে বক বাণ, লাগিল 

“ছে ভ্রাতবুন্দ! তোমরা আশার নিকট কি চাও? আম পধশশ বংসর 

হইতে মরিগাছি কিন্ত মুভ্া-কালে বে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি তাঞার 

তেজ অদ্যাবধি ঠাণ্ডা হয় নাই__সেই যদ্ঈণ] সামলাইয়] অদ্যাবধি গ্রকতিস্ত হইতে 

পারি নাই | &। একজন প্রপ!ন ছাঠান। পলিয়াছেন--মিছইজমানের মধ্যে 

ধাহারা রেহাভৎ (সাধনা ) ও জদন্ট্াদের ঝঙগাণে যে 

মুলমন ও সদাচ।রী উন্নতি লাভ কবিতৈ পাত্নে নাই তাহাদের উপর করণাময় 
কাফেরের মুত" টকোনির্রলারা। * 
বি ভাতা এনা করিয়। মৃত্যু-ব! 5ন! কাঠন করতঃ ততপ্রভাবে তাহা- 

দিগকে সৌভাগোর সেই উন্নত শিখরে টানিয়া "জন এবং 

ক'ফেবগগেব অধো ধাহ!রা প্থিবীতে কোন মৎকন্মা করিঘা পাঁকে, মহাবিচারক 

- মহাজন উদ্জি 

_. টীকা--৪৬৯। ছয় নম্বরের এই হদীছ বচনটা মূল গ্রন্থে পরবত্তী পারার তারক! চিছ্ভিত স্থানে 
ছিল। শঙ্থলার জনা স্থান পরিবর্তন করা হইল। 

টাকা-_৪৭*। এই প্যারার প্রথন হঈতঠ টাক| চিত পর্যাস্থ অংশটী মূল এনে পূর্ধবন্তী 

প্যারার তারকা চিঠিত স্থানে ছিল । শৃঙ্খপ।র জন্য স্থান পরিবর্তন করা হইল। 

২৬৪ আল্লা 
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আল্লা সেই সৎকার্ধোর বিনিময়ে, মৃত্যুকালে তাছাদের প্রতি মৃত্যু-যাতন! লু 
করিয়া দেন, তদুপায়ে তাহাদের সংকার্ধোর প্রতিদান পৃথিবীতেই শোধ হুইনা 
যায়।” * * * ৫। মহাস্া কীব-অল-আহবার একদিন মহাত্মা! ওমর ফারুককে 
মৃত্যুযাতনার অবস্থা জিজ্ঞাসা! করিলে তিনি বলিয়াছিলেন- “ণ্ঘন কণ্টকাকীর্ণ 
একটী শাখা উদরস্থ হইলে এবং তাহার প্রত্যেক কাট! দেহের প্রতি শিরা. 
ধমনী, রগ ও আায়ু-্থত্রে ফুটিয়া গেলে বলপূর্ব্বক সেই শাখা টানিয়া বাহির 
করিবার সময়ে যেরূপ কষ্ট হয় মৃত্যু-যাতনা তদরূপ 1% 

স্ব বন্ত্রণ ভিন্ন ম্বতাকালীন অন্যান্য ভ্রিবিধ বিভীবিকা-- 
পাঠক! জানিয়া ল্ প্রাণ-পিচ্ছেদের সময় যে ভীষণ যন্ত্রণা সহা করিতে 

হয় তদ্ব্তীত আবও তিনটি ভীমণ বিভীমিক! মানুষের সম্মুখে উপস্থিত 
হইপা থাকে । প্রথম বিভীষিক1_-হজরৎ আজ্জরামেল বা ধমের ভীষণ 
মুর্তি দর্শন। তদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে - মহাত্মা হজরত এব বাঁহীম নবী 

একদিন “মালাকোল মওতকে” (মৃন্যুরাজকে ) বলিয়াছিলেন-_“তুমি পাপীর 

প্রাণ হরণকালে যে মুর্তি ধারণ কর আমাকে সেই মূর্তি 

একবার দেখাও |” মৃতুারাজ (টী; ***) বলিয়/ছিলেন-_ পাপীর প্রাণ-হরণ- 
"আপনি সে ভীষণ যৃত্তি দর্শন করিয়া প্রক্ৃতিস্থ থাকিতে নি ভীয ভি 
পারিবেন না। তথাপি নবী মহোদয় তদর্শনে জেদ্ 

করিলে তিনি অগত্যা সেই মুর্তি ধারণ করিলেন। দেখা গেল এফ 

দীর্ণকায় স্থুলদেহ ভীষণাকার বাক্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান, শরীর ঘোর কুষ্ণসর্ণ, 
শিীগা শশিশীিসী িপিপত আর এ শা শী পপ | পি পা | শা লাশ শা স্স্প্প্প্প্সি  প সে াশশীশিশ 

টীকা_-৪৭১ | “আজনাযেল' নামক ফেরেশ তার উপরে মানবের প্রাণ সংহারের ভার অর্পিত 
আছে। এই ফেরেশ তার অপর নাম 'মালাকোল মওৎ' (আরবী “মালাক' শন্দের অর্থ ফেরেশতা 
82৩ বঝ। স্বর্গীয় দূত।) কি উপাযে কোন সময, কাহার প্রণ সংহার করিতে হইবে তাহার 
বিস্তত আদেশ সহ এক বৎসরের যাবহীয় মৃত্বাতালিকা তিনি শাবান চান্দের পনরই রজনীতে 
আল্লার নিকট হইতে পাইয়া থাকেন এবং সারা বতসর ধরিয়া প্রাণ হরণ কালে তিনি এই 

নান্ত আদেশ শ্চাকরূপে পালন করিয়া! থাকেন। প্রত্যেক ওহী" বা সংবাদ বহনের আদেশ 

'জেবরায়েল' ফেরেশতা যেমন আল্লার ইচ্ছামত সময়ে পাইয়া তাহা পালন করেন, তেমনই 

যদি. 'মালাকোল, মওৎ' প্রত্যেক মৃতার সময় আল্লার নিকট হইতে মৃত্যার আদেশ পাইরা প্রাণ 
সংহার করিতে আসিতেন তবে 'নালাকোল, মওৎ' অর্থে “মৃতা-দৃত' শজের প্রয়োগ সঙ্গত বলা 
যাইতে পারিত। কিন্তু একই সময়ে অগণিত স্থানে অগণিত রকমের মৃত, আজরায়েলের চদক্ষ 
পরিচালনায় শঙ্থলার সহিত নির্র্বাহ হইতেছে । তাহার উপর নাস্ত এই কার্যোর ঠরু ত্র, বাপকতা, 
বৈচিত্রতা এবং নিয়মানুগ পরিসমাপ্ডির নিপুণত! বিচারে “মালাকোল, মওৎ" অর্থে চতু-দৃত' 
অপেক্ষ। 'মৃত্যু-রাজ' শব্দই বোধ হয় মর্ম অগ্তবাদক সাহেব অধিক পছন্দ করিয়াছেন বলিয়া 

অন্থমান করা যাঁয়। এই হিসাবে “মৃতু-রাজ' অর্থে “মালাকোল মণওৎ'কে আল্লার অধীনে 

একজন দক্ষ মৃত্যু-নায়ক বা মৃত্যু-পরিচালক হলিয়া মনে কর! যাইতে পারে। 'মৃতু রাজ 

৪ ৬৫ 
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টি 
সন্তকে মোটামোট। কক্ষকেশ কণ্টকবৎ উর্দদিকে উত্থিত, পরিধানে রৃষ্ণবর্ণ 

পরিচ্ছদ ; লধৃম অগ্নি শিখা মুখ হইতে ঝলকে রলকে নির্ঘত হইতেছে _ 
সেই ভয়ঙ্কর মুর্তি দর্শনে নবী মহোদয় হতজ্ঞান হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত 
হইলেন । কিছুক্ষণ পর তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে 

মৃত্যুরাজ৪ ্বীয্ন স্বাভাবিক আকার ধারণ করিলেন, তখন তিনি 
তাহাকে সম্বোধন করতঃ  বলিলেন-_-“ভাই মৃদ্ত্য-রাজ! পাপী 

লোকদিগকে তোমার শী ভীষণ আঁকার প্রদর্শনহই তাহাদের পক্ষে 

গ্রচুর শান্তি।” পাঠক! জানিয়! রাখ, পাঁপীলোক মৃত্যুরাজকে পূর্বোক্তর্ূপ 
ভীষণ আকারে দর্শন কয়ে। কিন্তু সাধু ধর্মভীরু 

সাধুর প্রাণ-হরণ- লোক ত্তীহাকে মনোরম আকারে দর্শন করিয়া থাকে । 
'কালে শতারাজের 5 

সনোরদ মূর্তি সাধু লোকেন্া যে সকল আরাম ভোগ করিতে 

পায় তাহা ছাড়িয়া দিলেও ন্ৃতুারাজের সুন্দর 'ও 

মনোরম আঁকার দর্শনেই তাহাদের পুণোর প্রচুর পুরস্কার রলিতে হইবে । 

প্রাণ-হুরণে ক্ষিগ্রতা বা কষ্টদায়ক ধীরতা স্বৃতা- 

রাজের ইচ্ছাপীন নহে। মহাম্া হর ছোলাক়মান নবী 
একদিন মৃত্যুরাজকে জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন-“তুমি লোকের প্রতি 
সমবিচার কর ন! কেন ?- একজনের প্রাণ শীঘ্র খুলিরা তাও 

আবার অপরকে বহুঙ্গণ “তড়পাইঘা তন্জপাইয়া' মারিয়া থাক।” 

ফেরেশতা মহোদয় বলিঘাছিলেন_“এ সম্বন্ধে আমার কোনই ক্ষমতা 

নাই। প্রত্যেক ব্াক্তির নামের ভাশ্লিকা আমাকে দেওয়া হয়। 
তাহাতে যে ধরণে প্রাণহরণের আদেশ লেখা থাকে আমি তদনুসারে 

বাধ্য করিয়৷ থাকি। 

মহারাজের নিকট বরের মৃত্যু ভালিকা। কোন এক ছাহাঁবা 
বলিরাছেন_শীবান চাদের ১৫ই রজনীতে মৃত্যুরাজ এক তালিকা প্রাপ্ত হন; 

সেই তাপিকার বৎসরের মগো যত লোক মরিবে তাহাদের নাম 

লিখিত থাকে । এর ফল লোকের মধ্যে কেহ ততৎকালে দালান-কোঠা নি্ীণে 

প্রবৃত্ত আছে; কেহুবা বিবাহের আনন্দৌৎসবে মন্ত আছে; কেহব। ঝগড়া 

শবে 'মালীকোল মওৎ'কে সৃতুয ব্যাগারে রাজার ন্যায় অশ্নীম ক্ষমতাশালী ও আল্লার সহিত 
সংশ্রবহীন স্বাধীন মনে করিবার কোনও কারণ নাই। কেননা ঝাঙ্গলা ভাষায় 'রাজ' শবের 
প্রয়োগে শুধু “দাজা'ই বুঝায় না। রাজপথ, রাজদপ্ত, রাজইাস, রাজপোগ, “রাজযগ্রা, রাজস্কোটক 
প্রভৃতি শঙ্ধের অর্থই ইহার প্রন্থাণ ।--( প্রকাশক । ) 
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বিবাদে প্রমত্ত আছে; কেহবা মামল। মৌকদাঘা দায়ের করিয়াছে । 

এক্প লোকের নামও সেই মৃত্যু তালিকায় লিপীবদ্ধ থাকে।” (টীঃ **২) 
মুত্যরাজের আবির্ভাব অপরিহার্ষ/-তৎসন্বন্ধে মহাক্জন উক্তি ॥ 

মহাত্মা ওহাব মোনাব্বে একটি সুন্দর উপদেশ পূর্ণ কাহিনী বলিতেন। দেই 
ক।হিনী এখার শেখা গেল। ১। কোন দেশে এক অতুল ক্ষমতাশালী রাগ। 

ছিলেন। তিনি একদ। অশ্বারোহণে বাঘু সেবনে বহিগত হইবার অভিলাষ জ্ঞাপন 

করিলেন । পর্িচারকগণ পধ্যইনোপযোখী পরিচ্ছদ উপধ্তি করিল । সে পোশাক 

গহন্দ হইগ না। বমুঙ্সয উট পোশাক আনিতে আদেশ করিলেন। ভূত্যগণ 
তাহাই আনিল কিন্ত রাজ|র পছণ্দ হইল না। মব্ব(পেক্ষ। উজ্জল মাণমূত্তা খচিত 
বিচিত্র পরিচ্ছদ কয়েক প্রস্থ উপস্থিত করা হইল। রাজ। অন্ুধ্য হইতে যাহ 

সর্বব(পেক্ষা মনোলোভ। তাহাই শ্বহণ্তে বাছিয়। লইয়] পারধান করতঃ মনের সাধে 

দেহ স|ঙাইলেন। অখশাগা হইতে অগ্যংইষ্ট অশ্ব তানিতে আদেশ করিলেন_ 

আশ্বপাল উই ঘোউক উপস্থিত করিল। তাহা রাজার পছন্দ হইলন]1। 

তরখেক্ষ। মহামুল্য সর্ববোতকৃহ ঘেটক মনোহর সাজ-সজ্জার স।জইঃ আনিতে 

আদেশ দিশেন। পরিগারকগণ শঙাপিক গরমোত্র& অথ মণি-যুক্ত।|-খচিত সাঞ্জে 

সাজ্জত কারস] উপস্থিত করিগ | বাঁজ। তন্মধ্য হহতে মনোমত সর্বেবৎ্ আখ 

ব[হিয়। লইলেণ ও অপূর্ন পারচ্ছদে বভ়াষত হহথ বিচিত্র অঙ্ে আরোহণ করি- 

লেন । মৈন্যগণ অপূর্ব মাজ-জ্জায় সাজ্জত হইয়। অতুল এতাপে মহ! আড়ষরে 
দুর্গ হইতে বহির্গত হহল। রাঞার ছুই পার্থে ও অগ্র পশ্চাৎ শ্রেণীবদ্ধ হহয়! 

দণ্ডায়মান হইল। এই সমস্ত দেখিএ রাজার হৃদর অহঙ্গারে ফুলিগ। উঠিল । 
সাধারণ লোকের দিকে দৃষ্টি পাত করিতেও স্বণা বোধ করিতে লাগিলেন । 

নকাবগন রাগার যখোগানে চঠদিক প্রতিপ্বনিত করিনা তুলিল। চোবদার 

বাজ।গ প্রহ্থ(ন জ্ঞাপন করতঃ ডচ্চ কঠে হঠবধাও বিয়া হাক ছাড়িল। 

রাজার 'মখ বাধুপগে উাড়বার মনল সম্ুখের ক্ষুনদ্বব শূন্যে উাখত 

করিল। এমন মননে কোথ। হইতে এক দীন দরিদ্র ছিগ্র-বন্্-পরিহ্তি 

অপরিচিত লোক রাজার সন্মুখে দগ্ডারদান হইন| অভিনন্দন ও আভিবাদন 

পূর্বক বলিল--“মহারাঞজের জয় হউক । অপান কিছু নিবেদন করিবার আভিগ্রায়ে 

এথায় আগমন করিয়াছে । _ দয়া করিয়া শুনিলে চরিতাথ হা ৫ রাজা 
৬ সমস পা 

টীকা-৪৭২। এই প্যারাটা মুল গ্রচ্ছে রা দ্বিতীয় পারার শেষে ত'রক| চি স্থানে 

ছিল। শৃদ্খলার জন্য স্থান পরিবর্তন করা গেল । 
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অহঙ্কারে স্ফীত ও ক্রোধে অন্ধ হইয়া দরিদ্রকে প্রহার পূর্ববক তাড়াইয়৷ দিবার 
ইঙ্গিত করিলেন। দগুধারী চোবদার দগুহস্তে ধাবিত হইল । সৈন্যগণ ভল্্- 
ওয়ার উত্তোলন করতঃ সেনাপতির মুখপানে চাহিল। কিন্তু সে দরিদ্রের বদন 

মণ্ডল হইতে এমন এক অলৌকিক সাহসের জ্যোতিঃ বহিগত হুইল যে অন্ুচর 

পার্থচর সকলেই চিত্র পুস্তলিকার ন]য় দণ্ডায়মান রহিল। স্বয়ং রাঁজা, অপরি- 

চিতের সাহস দেখিয় স্তস্তিত ইইলেন। অপরিচিত দরিদ্র লোকটী সহসা 

রাজার অশ্ববলগা ধারণ করির! সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল । রাজা ক্রোখে 
প্রচ্ছলিত হইয়৷ পার্বচরদিগকে দরিদ্রের ধৃষ্টতার শাপ্তি দিতে আদেশ দিলেন 

কিন্ত সকলেই, স্তপ্তিত ; শান্তি দিবে কে? ইতিমধ্যে দরিদ্র সসম্মানে নরপতিকে 

অভিবাদন করতং বলিল--*মহারাজের জয় হউক, হুজুরের শ্চরণে আমার 

কিছু বক্তব্য আছে ।” রাজ। হতবুদ্ধির ন্যায় বলিলেন_“আচ্ছ। আমি ভ্রমণ 

কারয়। ফিরিএ আসিলে তোমার কথা শুনিব | ছদ্মবেশী-দরিদ্র অশ্ব-বলগা 

পূর্বববৎ হস্তে রাখিয়৷ দৃঢ়তার সহিত বলি:লণ - “মহারাজের জয়! তাহা হইবে 

ন|। এখনই দয়) করিএ] শুনিতে হইবে |” কাজা বলিলেন_“আদ্ছ। আমি অশ্ব 

হইতে অবতরণ করিয়! শুনিতেছি ।৮ দরিদ্র বলিব-_-”"আজ্ঞা, তাহাও হইবে 

ন।। এই অবস্থাতেই শুনিতে হইবে |” রাজা মন্ত্রমুগ্ধনৎ সম্মত হইলেন । 

“দরিদ্র, রাজার কাণে কাণে বলিল_- “আমি, “মালাকোল, ম5ৎ/- মৃত্যুর রাজ। | 

এখনই তোমার প্রাণ হরণ করিব।” শুনিব! মার রাজার হৃৎকম্প উপস্থিত 

হইল,-বদন মণ্ডলের বর্ণ পরিবানতত হল; মুখে আর কথ! সরি ন?; 

অতি কষ্টে বলিলেন_-“অল্প সমগ়ের অবসর দিউন আমি স্ত্রী-পুর-পরিবারের নিকট 

হইতে বিদায় হইয়া আমি ।”” মৃত্যু-রাজ বলিল-_-“তাহাও হইবে না।” ইহা 

বলিয়৷ তৎক্ষণাৎ প্রাণ বাহির করিয়া লইলেন। রাজার দেহ অশ্ব-পৃষ্ঠ হই.ত 

ভূতলে পতিত হইল । ২। মৃত্যু-রাজ তথা হুইতে যাইয়া! একজন দারদ্র 

মুছলমানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন-_-“একটি গুপ্ত কথ। আপনাকে 

শুনাইতে চাই ।, মুছলমান বলিলেন--“আচ্ছ। বলুন।” যমরাজ কাণে কাণে 

বলিলেন_“'আমি, “মালাকোল মও২।” মুছলমান নিতান্ত প্রীতির সহিত 

অভ্যর্থনা করিগা বলিলেন_“আমিতে আজ্ঞা হউক, আমি বহুদিন হইতে 

আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি । এখনই আমাকে সঙ্গে লউন।” মৃত্ু-রাজ 

বলিলেন-“যে সকল প্রয়োজনীয় কাজ আপনার হাতে আছে তাহা! অগ্রে 

সমাপ্ত করিয়া লউন। মুছলমান বলিলেন--“মহাপ্রসুকে দর্শন করাই আমার 
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টি ইত 
এখন সর্বাপেক্ষা গুরুতর কাজ, তদপেক্ষ। প্রয়োজনীয় কাজ আর নাই।” 

তথন মৃত্যু-রাজ বলিলেন--“যে ভাবে আপনার প্রাণ বাহির হওয়া বাঞ্ছনায় 

সেই অবস্থা! আপনি গ্রহণ করুন, আমি প্রাণ খুলিয়া লঈতেছি |” মুছলমান 

বলিলেন--তবে একটু বিলম্ব করুন; আমি প্রথমে ওডু করি লই--পরে 

নমাজ আরম্ত করি। যে সময়ে আমি স্বীর মন্তক আল্লার সম্মুখে ভূতলে 

স্থাপন করিব, তখন আপনি আমার প্রাণ বাছির করিয়া লইবেন। “মালাকোল 
মও২ং, তাহাই করিলেন । 

৩। উক্ত মহাত্ব। আরও একটী গল্প বলিতেন_কোন দেশে এক মহাবল 

পরাক্রান্ত বাদশ। ছিলেন। ধরাতলে তাহার ন্যা পরাক্রমশ।লী নরপতি তৎকাঙ্গে 

আর ছিল না। “মালাকোল মণ, তাহ।র প্রাণ হরণ করিগ৷ আকাশে উপস্থিত 

হইলে ফেরেশ তাগণ তাহাকে জিজ্ঞাস| করিয়াছিলেন--“হে মৃতা-রাজ ! মানুষের 

প্রাণ হরণ করিবার সমগে কখনও কি তোমার মনে দয়। জন্মিযাছিল ? 

মৃত্যু-রাজ বলিলেন__ইা, একদিন 'একটী গঞণতী রমণী বিজন অরণ্যে অসহায় 

পতিত ছিল। তেমন সমযে তাহার একটা পুন ভূমিষ্ঠ হয়। ঠিক সেই 

সময়ে এ রমণীর প্রাণ হরণ করিতে আমার প্রতি আদেশ হয়। আদেশ 

প্রাপ্তি মান্র তাহার জীবন শেষ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই সদ্য-প্রন্থত অসহায় 

সন্তানেন দুরবস্থা দর্শনে আমার মনে দ্গার আবিাব হইয়াছিল।” ফেরেশ তা- 

গণ বলিলেন_“এই বাদশাকে তো তুমি ভূতলের সকল নরপতি অপেক্ষ! 

শ্রেষ্ঠ দেখিয়া |” মৃত্যু-রাজ বলিলেন_-।, তাহা ও দেখিয়াহি।” ফেরেশ তা- 

গণ বলিলেন-'এই বাদশ।ঃ মেই শিশু, যাহাকে তুমি বিজন অরণ্যে অসহায় 

পরিত্যাগ করিয়া আসিগাছিলে ।” মৃত্যু-রাজ চমংরুত হুইলেন। তাহার মুখ 

হইতে সহসা নির্খত হইল-_-“আল্লার পবিক্র নাম বিঘোধিত হউক, তিনি 

দয়ালু, যাহাকে ইচ্ছ! তাহাকে-তিনি দয়! করিয়া থাকেন |” * ৮ % 

৪1 মহাম্মা আমশ বলিরাছেন--একদিন 'মাল!কোল মওৎ' মন্ত্র হজরত 

ছোঁলায়মান নবীর দরবারে ছদ্মবেশে গিগাছিলেন। তথায় তাহার এক 

অমাত্যের প্রতি তিনি তীক্ষ দৃষ্টিপাত করিয়াহিলেন । ছল্ম-বশী "আজরাইল” 

সভ| হইতে বাহির হুইয়! গেলে, দেই অগাত্য, নবী মহোদয়ক আগন্বকের 

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া] জানিতে পারে যে তিনি 'মৃত্যু-রাজ' । তখন অমাতোর 

মনে ভীষণ ভয়ের সঞ্চার হইয়[ছিল। দে মনে করিল- হয়তো! '“আমার 

প্রাণহরণ বাঁসনায আমার উপর মৃত্যু-রাজ তীক্ষ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন।” 

২৬৪৯ 
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টি ও ্ 
'অমাত্য নিতান্ত ভীত হুইন্না নবী মহোদদের নিকট প্রার্পন। করিল--*"অ।পনি 

বাযুকে আদেশ করুণ তিনি আমাকে পলকের মধ্যে হিন্ুস্থানের কোন নিতৃত 

পর্বত কন্দরে লইএ| ধান। আমি সেই ্ুদুরপপ্বত কন্দরে গেলে মৃত্যু-রাঞ্জ 
আমাকে খুজয়া পাইবে না1”৮ নবী মহোদ॥ বানুকে আদেশ করিবাশাত্র 

অনাত্যকে পলকের মধ্যে হিন্দুগ্থানের এক সদূর পর্ধত-কন্দরে স্থাপন করিয়া গেল। 

কয়েক দিণ পরে হঙরৎ আঞ্জরাইণ পুনরায় ননী মহোদয়ের সাহত পাক্ষাৎ করিতে 

গেলে, তান মৃত্যু-রাগকে জিগ্ঞাসা করিণাছিলেন--'মে দিন আগানি অমুক 

অমাত্যের প্রথত কঠোর দৃষ্টিপাত করিগাছিলেন কেন ? মৃত্যু-রাজ নিবেদন 

কারগাছিলেন -“হিণুস্থানের অথুক পব্বত কন্দরে, সেই দণ্ড তাহার প্রাণ 

হরণের আদেশ ছিল 'মথচ শাহাকে আপনার দরবারে উপাস্থৃত দেখিএাছিল[ম। 

তংদগ্ডে কেমন করিয়া [পাদ স্থানে তহার প্রাণ লহ সেই চিন্তার আমি 

আঙ্ভূত হহ'াখিলাম। যাহা হউক, আমার প্রাতবে আদেশ হিশ তা! 

প্রতিপাশনার্থ আম হিন্দস্থ।নের সেই নিভৃত পর্বত কন্দরে এবেশ করিয়া 

দেখি, তংপুর্বেই আগশার অশাতা তথা উপাস্ত আছে। ইহা 

আমার নিকট বড়ই বিম্মমকর ব্যাপার বলি. বোধ হইল |” যাহা হউক, 

এ স্থলে বে সকল কথা লেখা গেণ তংশমুদগ হইতে ইহাই বুঝ! যাইন্েছে__ 

সকলের সঙ্গেই মৃহার সাগণৎ হইবে মৃত্যু হতে কেই পল।ইতে পারিবে না। 

স্বতৃক।লান [ভ্বতীয় বিগীাঁবকা_পাপ-পুণ্য লিপীদ্ধ্ধারী ফেরেশতা- 
ছথের ভাষশ-মুন্তি দর্শন | মুহ্য সমগে সেই ফেরেশতাদ্ব,কে শবচক্ষে দেখিতে 

পাওয়া যাইবে । হী শরাফে উষ্ত হইখাছে_ মৃত্যু সথমে পাপ-পুণ্য- 

লিখক উভয় ফেরেশতা মানুষের দৃষ্টিগোচর হ9।  পুণ্যাত্ম। ব্যক্তিকে 
ফেরেশতাদ্ব। খাবেন 

5. ৯৩৩ রি রি 29 

|)__৯৯ 401 ৮$1 0৯ 
(আলা তোমাকে মঙ্গ [৭] পুরধত করুন । সামাদের মন্তুখে তুমি সৎকার্ধ্য 

করিগ আম।ধিগকে বড় আরাম দগাছ। কিন্ধ পাপী লোকংকে সেই 
ফেরেশ তাথম খাঁশবেন_ 

পা 2 শট রর ণ্ প্র রর 

17580 17-5) 
( আল্লা! তোমাকে মল দিয় পুরস্কৃত না করুন।) তুমি আমাদের চক্ষুর 

উপর বহু পাপ করি'ছ। এই কথা শুনিলে পাপার চক্ষু এখন ভাবে উদ 
দিকে খুলিয়া যাইবে থে ঙাহ! আর বন্ধ হইবে না।” 

সছুথও 



সৃহা-চিন্তা ) ১৯৫ সভ্িলাঞ গপুত্ড আচ 

স্বর্তাকালীন তৃতীয় বিভীষিকা মৃত্য সময়ে লোকে বেহেশৎ কিন্বা 
দোজখের মধ্য পরকালের বাসস্থান, দেখি'ত পায়। মুতা-রাজ, তখন পুপাত্বা 

লোককে বেহেশতে তাহার বাসস্থান দেখাইয়া বলিতে থাকে--“চে আঙগাব 
প্রিয় বাক্তি! তোমাকে খোশ-খনর শুনাইচ্ডেছি মে তৃমি বেহেশ তেব মপ্যে 

মহা সৌভাগা প্রাপ্ত হইবে |” 'অপৰ পক্ষে পাপীদিগকে দোজখের স্থান 

দে।ইরা বলিতে থাকে-“হে আল্লার শক ! এ দেখ দোজখ। উহার 

মধ্যে তোমাকে 'আতি শী যাইতে হইবে । 

তুলনায় পার্থিব বিভীষিক1 নগণা | যাহা হউক, এই তিন প্রকার 
বিভীবিকা-দর্শনে যে কষ্ট উৎপয় হঈবে তাহা মুতা-ন্বণার সহিত মিলিত 

হঈরা দ্বিগুণ প্রগর হইয়া উঠিবে। (হে আল্লা। মৃত্যুকালীন উন্চব যন্বণা 
হইতে শ্ামাদিগকে রক্ষা কর । ) উহকালে মান্ধঘ ঘত বড় কঠিন বিলীধিকার 

সম্মুখে পড়,ক না কেন তত্মনুদম কবরের নিভীষিকা এবং তৎ-পশ্চাতের 

বিভীষিকা অপেক্ষা নিতান্ত তুক্ফ হুইবে। 

-স্সজ্ঞতকেত শঙ্গবক্লে হ্আাগপন্ন কাল- 

মৃত বাক্তির সহিত কবরের কর্পানার্তী-সত্যসাদী নদীগণের মধ 
সর্দ্বশ্রে্ঠ ননী মহাপুকষ হজবৎ রন্কুল ঠা বলিযাছেন- “মুত বাক্তিকে 

কবরে স্থাপন কবা মাত্র করর বলিবে-ণহে আদম-সন্তান। মি কি জনা 

আমার কথা ভুলিগছিলে? তোমার জান! নাই যে "মামি ছুঃগ, কষ্ট, আন্ধকার 

ও নির্জনন্তার গৃহ ? 'শামাব পেটে নানা কাট পূর্ণ আছে। এ কগ৷ তুষি 

কেমনে ভুতিলে ? আগার পার্খ দিখ। যাইবার কালে কেন এত ভয় করিয়াছিলে-- 
কেন এক ধাপ জাগে, আবার 'এক ধাপ পাছে হাটিয়া ছিলে?” মৃতান্ঘ! সাধ ও 

ধার্মিক হইলে তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন শলক্ষিত বাক্ি উত্তর দিবে-.. 

এছে কনব! তুমি কি বলিনেছে? এ বাকি নিলে সাধু সচ্চবিব্র ছি”্লন ; 

পরস্থ অপরকে সাধু হইতে পবামর্শ দিযাছেন_সৎকণ্মী করিতে সকলকে 

উপদেশ দিধাচছেন এবং অপকর্ম ভইতে নিবে করিণাভেন 1 তখন কনব 

বলিবে_-“আাচ্ছা ! তবে আমি এখন ইহার নিকট সেতেশ তেরে উদ্যান বূপে 

পরিণত হুইতেছি | বাহ! হউক, পরিশেষে মৃতবাধিব দেহ হতযাজ্জল 
জ্যোতিণ্মর হইর| উঠিনে, এবং তাহার মহা 'আকাশেন দিকে উড়িয়া 

যাইবে। *** মহাহ্া আকদুল্লা এবনে ওবারেদ বলিয।ছেন__““মহাপুরল্ 
২৭১ 
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হজরং রন্ুল দর্ঠে এর যুখে শুন। গিয়াছে যে- মৃত ব্যক্তিকে কবরে স্থাপন 
করিলে সে জীবিত লোকের পদধ্বনি শুনিতে পায় কিন্ত তাহাদের কথাবার্তা 

শুনিতে পায় না, কেবল কবরের কথা শুনিতে পায়। কবর বলে-“হে 

মানব! লোকের মুখে আমার বিভীষিকার কথা কিশুন নাই? বধবাল্প 
শুনিযাছ ; তগাপি আমার নিকট আমিনার আয়োজন কর নাই কেন ?””৮ (টীহ ৪৭৩) 

স্বত ব্যক্তির সহিত্ত নিকটবন্তী কবরস্থ মৃতাজ্সার কথা বার্্ী-_. 
অন্য এক হদীছে উক্ত হইয়াছে মৃত বাক্তিকে কবরে স্থাপন করিবাসাত্র 

তাহ/র উপর শান্তি আরন্ত হয়। নিকটবস্তী কবরস্থ মৃতাত্স! নব মৃতকে 

সম্বোধন করতঃ বলিতে থাকে--“€গো ! তোমরা তো আমাদের আসিবার 

বনু পরে আসিলে, কিছুদিন পৃথিবীতে থাকিতে পাইয়াছিলে- আমাদের পরি- 

ণামও স্বচক্ষে দেখিয়াছ তণাপি কেন সাবধান হইতে পার নাই? আমাদিগকে 

মবিতে দেখিয়। কি তোমর! বুঝিতে পার নাই যে আমাদের সৎকম্ম করিবার 

স্রযোগ ও ক্ষমতা বন্ধ হইয়াছে । আমাদের পর তোমরা! তো সংকর্শের 

প্রচুর সময় পাইরাছিলে! যে সৎকার্দা আমাদের হাত হইতে ছুটিয়া গিয়াছিল 

তেমন কর্ম তো তোমর! অবাধে এই অবমরে করিয়া লইতে পারিতে | 

এই গ্রাকার তিবস্কার-ধ্বনি গেোরস্থানের প্রতোক গর্ত হইতে উখিত 

হইতে থাকিবে । 

মুতের সকার্ষা কর্তক গোর আজাব রোধের চেষ্টা ও উত্তি। 
হদীন্ক শরীফে উক হুঈগাে_সাধুলোক কবরে স্থাপিত হইবা মাত্র সৎকাধ্য 

সমূহ তাহার চতুর্দিকে ঘেরিয়া ফীঁড়ায় এবং কবরের শাস্তি হইতে তাহাকে 

রক্ষ। করিতে প্রবৃত্ত হযন। “গোরআজাব” পায়ের দিক হইতে আসিতে 

থাকিলে নমাঁজ সম্মুথবর্তী হইব! বাধ। দেয় এবং বলিতে থাকে--এ ব্যক্তি 

আল্লার নমাজে দণ্ডায়মান হইতেন।, শিওরের দিক হইতে শাস্তি আসিতে 

লাগিলে, রোজা বাধা দিয়! বলিতে লাগে_-পৃথিবীতে ইনি আল্লার জনা 

প্রচণ্ড ক্ষুধা তৃষ। সহ্য করিয়াছেন। শবীরের পার্থ হইতে শান্তি আসিতে 

লাগিলে “হজ ও জেহাদ” বলিতে থাকে_-ইনি আল্লার পথে সর্বাঙ্গ খাটাইয়া 

পরিশ্রম ও কষ্ট সহা করিয়ান্েন।” হত্যের দিক হইতে শান্তি আসিতে 

লাগিলে “দান খয়রাৎ, সন্বথে দণ্ডায়মান হইয়া বাধা প্রদান পূর্বক বলিতে 

টাকা ৪৭৩। এই পারার তারক! চিঠিত স্থান হইতে শেষা*শটা মূলগ্রস্থে পরবর্তী দ্বিতীয় 
পায়ার শেষে ছিঙ্গ । শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্তন কর! হস্থল। 

৭২ থাকে--. 
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থাকে_“হে শাস্তির ফেরেশতা! ক্ষান্ত হও; ইনি এই হন্তে আল্লার পথে 

বু লোকের অতাব অনাটন ঘুচাইনাছেন।” অতঃপর শান্তির ফেরেশতা 
মৃতাত্বাকে বলিতে থাকে-_তুমি স্থথে থাক__তোমার মঙ্গল হউক।” তদনস্তর 
করুণার ফেরেশ ত| আগমন করতঃ তাহার জন্য কবর-_মধ্যে বেছেশতী 

ফরৃশ, বিছাইয়|। দেন এবং কবরকে দৃষ্টি-সীম! পর্যান্ত বাড়াইয়া উহাকে 
বেহেশতের আলোক-মালায় উদ্ভাসিত করিয়া দেন। সেই আলোক 

পুনরুখানের দিন পধ্যন্ত সমান তাবে কৰরকে প্রদীপ্ত রাখিবে। &৯% 

--হমজল্হে কিবক্তে আাশপজ্ষ জ্যক্ভে- 

মোনকের ও নকীর ফেরেশতার আগমন ও প্রন্ম-- মহাপুরুষ 
হজরৎ রন্ুল ৫ বলিয়াছেন “মৃত ব্যক্তিকে কবরে স্থাপন করিলে তথায় 

ছুই ফেরেশত| উপস্থিত হন। তাঁহাদের আকৃতি 'ঘোর কৃষ্ণ, চক্ষু নীল 

বর্ণ; একজনে নাম 'মোন্কের' দ্বিতীয়ের নাম “নকীর' । পয়গন্বর সম্বন্ধে 

মৃত ব্যক্তির কিরূপ বিশ্বাম আছে তৎবিষয়ে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন। 

মৃত লোক মুছলমান হইলে ততক্ষণাৎ নিয়লিধিত ধরণে 

উত্তর দিয়া থাকে--“পয়গন্থরগণ আল্লীর দাঁস। মানব কবরে প্রকৃত মুছল- 

জাতিকে শিক্ষা দানের জনা মধ্যে মধো আল্লা তাহাদিগকে 8৬: রি 

জগতে পাঠাইয়াছেন। আমি এই কথার সাক্ষ্য দিতেছি 

যে, আল্লা একক এবং হঞ্জরৎ মোহম্মদ (চে তাহার দাস ও রম্ুল।” 

এই উত্তর শুনিলে কবর মৃত ব্যক্তির দৃষ্টিতে সহন্তর গজ গণ্বা ও সহত্রর 

গজ চওড়! হুইয়। যাঁয়; এবং বেহেশতের আলোক-মালায় প্রদীপ্ত হইয়! 

উঠে। তখন মৃত নর নারীকে বলা হয়_'তোমরা বিবাহ বাসরে নব বর-বধুর 

ন্যায় সুখে নিদ্বা। যাও, তোমাদের সে সুখনিদ্বা কেয়ামত পর্য্স্ত কেহ ভাঙ্গিতে 

পারিবে না। তবে তোমরা যাহাকে ভালবান তাহাদের আগমনে অবশ্যই 

জাগিবে ও সঙ্গ-নুখ ভোগ করিতে পাইবে ।” অপর পক্ষে, মতা! মুছলমান 

না হইয়া কপটা মোনাফেক হইলে দে “মোনুকের নকীরে'র প্রশ্নের উত্তরে 

বলিবে--পয়গম্বর কি প্রকার পদার্থ তাহা আমি কিছুই 

জানিনা। লোকের মুখে গুনিয়াছি পয়গগরগণ, পৃথিবীতে 

যেন কি এক প্রকার অসম্ভব কথ! বলিয়া বেড়াইতেন, 

আমিও সেই বথা শুনিয়াছিলাম এবং তদুতরে কি বলিতাম_-এখন কিছুই 

৩৫ ২৭৩ 

কররে মোন।ফেকের 

মৃতদেহের অবস্থ! 
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মনে নাই? তখন কবরের মৃত্তিকাকে উভয় পার্খ হইতে আসিয়া যৃতকে 

চাপিয়া ধরিতে আদেশ দেওয়া হইবে । আদেশ প্রাপ্তি মাত্র মৃত্তিকা মৃত 
ব্যক্তিকে এমম কঠিন ভাবে চাপিয়া ধরিবে যে তাহার অস্থি পঞ্জর প্রস্তরবৎ 

জমিয়া যাইবে এৰং তছুপরি নানাবিধ শাস্তি আরম্ভ হইবে; সেই শান্তি 
"কেয়ামত, পর্য্যস্ত সমান তাবে থাকিবে । 

'মোনকের ও নকীর” ফেরেশতার আকৃতি--একদা মহাপুরুষ 
হজরৎ রম্মল [রি মহাত্মা ওমরকে বলিয়াছিলেন_হে ওমর 1 তুমি যখন 
মরিবে, তখন তোমার আত্মীয় তোমাকে গোছল দিয়া--কাঁফন পরাইয়! চারি 
গজ দীর্ঘ ও সওয়া গজ প্রস্থ কবর মধ্যে প্রোথিত করতঃ সকলে স্ব ্ব গৃছে 

ফিরিয়া! যাইবে । ওদিকে তোমার নিকট “মোন্কের নকীর” ফেরেশতা আসিয় 
উপস্থিত হইবে; তাহাদের কথ৷ বজ্রধ্বনির তুল্য ভয়ঙ্কর; চক্ষু বিছ্যতের 

ন্যাম ভীষণোক্জুল ; ঘন-কৃষ্খ কেশ-পাশ পদ পধ্যস্ত আলুলায়িত ; লম্বা 
লম্বা তীক্ষ দস্ত-পংক্তি ছারা কবরের মৃত্তিক খনন ও বিদারণ 

করিবে; কবর মধ্যে নামিয়া হন্ত ভ্বারা তোমাকে হেলাইতে 

থাকিবে । বলতো তখন তোমার অবস্থা কেমন হইবে? মহাত্বা ওমর 

তখন তীঁহীকে জিজ্ঞাসা করিলেন_-“হে রন্থুলুল্লা! তখন আমার বুদ্ধি আমার 

সঙে থাকিবে কি না? তিনি বলিলেন--“তোমার বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ 

থাকিবে ।» মহাত্ম। ওমর বলিলেন_“তবে আমার ভয় নাই-_আমি তাহাদের 
প্রশ্নের সহুত্তর দিব । 

কবরের মধোে কাফেরের প্রতি প্রদত্ত শাস্তির 
বিবরণ-হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে--“কবরের মধ্যে কাফেরের 
প্রতি শান্তি দানের জন্য ছুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত হইবেন; তাহারা 
উভয়ে অন্ধ ও বধির । উভয়ের হন্তে উদ্ট্রের-পান-পাত্র-নান্দে'র 

ন্যায় স্থল লৌহ-মুদ্গর থাকিবে। ফেরেশতা তত্দারা কেয়ামত 
পর্যন্ত অবিরাম প্রহার করিতে থাকিবে। শান্তিদ্াতা উভয় ফেরেশতার 

চক্ষু নাই যে যাতনা দেখিয়। দয়া করিবে; আবার কর্ণ নাই যে 
তাহাদের ক্রন্দন ধ্বনি-শ্রবণে মন কিঞ্চিত নরম হইবে।” ৯ ** মহাপুরুষ 

হজরৎ রস্মুল (চে বলিয়াছেন_“কবর়ে কাফেরের প্রতি শান্তি দিবার 
জন্য ৯৯টী বিষধর অজগর সর্প নিযুক্ত করা হইবে। তোমরা কি জান 

সেই অজগর সর্প কি প্রকার? প্রত্যেক অজগরের ৯৯টী করিয়া মস্তক 
৭৪ 
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ও মুখ থাকিবে। উহারা একযোগে ৯৯ মুখ দিয়া কাফেরকে কেয়াম্থ 
পধ্যস্ত দংশন করিতে থাকিবে । (টীঃ ৪৪) 

প্রতে।ক ব্যক্তির উপর কবর-ৃত্তিকার চাপ- মহামাননীয়৷ হজরত 
বিবী আয়শ! ছিদ্দীকার মুখে শুন! গিয়াছে যে মহাপুরুষ হজরৎ রন্থুল গ্ 

বলিয়াছেন-"কবর প্রত্যেক ব্যক্তিকে চাপিয়! ধরে; কোন বাক্তি কবরের 

চাঁপ হইতে বাচিতে পারিবে নাঃ ধ্দি কেহ বাঁচিতে পারিত তবে ছাঁদ 
এবনে মীজ বাচিত।” মহাত্মা আনেছ বলিয়াছেন--“মহাপুরুষ হজরৎ রন্দুল 
৪ এর প্রিয়তমা-ছুহিতা হজরৎ বিবী জয়নব মানবলীলা সম্বরণ করিলে 

তাহাকে কবরম্থ করিবার কালে হজরতের বদন মণ্ডল ধূসর বর্ণ ধারণ 

করিয়াছিল। পরে কন্যাকে কবরে রাখিয়া বাহির হইবার কালে তাহার 

বদন মগুলের বর্ণ নিতান্ত প্রদীপ্ত হইয়া! উঠিয়াছিল, দেখিয়া আমি নিবেদন 

করিয়াছিলাম--“হে রস্ুলুল্লা ! কি কারণে আপনার অবস্থাস্তর ঘটিয়াছিল ? 

তিনি বলিয়াছিলেন_“কবরের চাপ ও ত্যন্তর্গত শাস্তির কথ! ম্বরণ হওয়াতে 

তয়ে আমার শরীরের বর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছিল । পরে যখন সংবাঁদ পাইলাম 
জয়নবের প্রতি কবরের শান্তি ও চাপ আল্ল। সহজ করিয়াছেন তখন আনন্দের 

চিহ্ব মুখে প্রকাশ পাইল |” যাহা হউক, কবরে মৃত ব্যক্তিকে চাপিয়া 
ধরিবার সময়ে যে শব হয় তাহা মানুষের কর্ণগোঁচর না হইলেও অন্য জীব 

জন্তু শুনিতে পায়। 

কবরের শাস্তি পরকালের অধিক শান্তির পরিচায়ক। 
মহাপুরুষ হজরত রস্থুল বলিয়াছেন--“কবর, পরলোক যাত্রার প্রথম 

ধাপ। এই ধাপ নিরাপদে পার হইতে পারিলে তৎপরবর্তী পথ নিতাস্ত 

সহজে চলিতে পার! যায়। যে ব্যক্তি কবর পার হুইতে কষ্ট পায়, তাহাকে 

তংপরবন্তী পথ চলিতে আরও অধিক কষ্ট পাইতে হয়? 

-ক্রুন্ে আজ্ঞা গা ব্ক্ে-- 

কবরের পরবন্তী বিপদ্__পাঠক ! কবরের বিপদ বিভীষিকা পার 

হইবার পর যে সকল বিপদের সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহাদের প্রথমটী গ্রালগ়ের 

শৃঙ্গ-ধবনি। তাঁহার পর হিসাবের জন্য জীবিতোখানের বিপদ; হিসাবের 
স্
পা
 শিসপ 

টাকা -.৪৭৪। এই প্যারার তারকা! চিহ্রিত স্থান হইতে শেষাংটী মূলগ্রস্থে পরবর্তী প্যারার 

শেখে ছিল। শুঙ্থলার জনা স্থান পরিবর্তন করা হইল। 
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দিনের দীর্ধতা, প্রথর গ্রীন্ম, পিপাঁসার যন্ত্রণা, সেই কঠিন সময়ে পাপ কাধ্যের 
জন্য প্রশ্ন, কাধ্যতালিক! দক্ষিণ হন্ডে বা বাম হস্তে প্রাপ্তি; এবং কার্যের 
জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনা, তুলাদণ্ডে সতকর্ধের সারত্ব ও অসারত্বের ওজন, 

পাপ পুণোর ওজন, হক্দার, পাওনদার ও উৎপীড়িত লোকের কতিপৃরণ 
করিবার দায়; পোলছেরাৎ পার হইবার বিভীষিকা, দোজখের ভীষণ যন্ত্রণা, 

শান্তিদাতা ফেরেশ তাগণের ভীষণ আরুতি, ধিকারের “তওক* অগ্নি-শৃঙ্খল, 

ভ্কুম* নামক বিষবুক্ষ, সর্প-বুশ্চিকার্দির দংশন, প্রভৃতি নানাবিধ শাস্তির 

বিভীষিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। 

দোজখের শাস্তি ছুই গ্রকার-_(১) শারীরিক শাস্তি এবং (২) আধ্যাত্মিক 

শান্তি। শারীরিক শান্তির অবস্থা “এহ ইয়া-অল-উলুম” নামক গ্রন্থের শেষ ভাগে 

বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে । তংস্থানে উপযুক্ত যুক্তিও প্রদর্শিত হইদাছে। 

এ সম্বন্ধে ধাহার। বিশেধরূপে জানিতে বাসন! রাখেন হারা উক্ত গ্রন্থে দেখিতে 

পারেন। ম্বত্যুর পরিচয় মুত্যু কি পদার্গ? এব' আত্মার পরিচয় উহ মৃত্যুর পর 

ফি অবস্থায় থাকে? এ সব কণ! “দর্শন পুস্তকে” মোটামুটী বলা গিণাছে। 

যাহারা আধ্যাত্মিক শান্তির অবস্থা জানিতে চান তাহার! যেন দর্শন পুস্তকে? 

অনুসন্ধান করেন। শারীবিক ও আধাম্সিক শাস্তির কথ! পুনরুক্তির ভয়ে 

লিখা গেল না। পবিভ্রান্া সাধু লোক স্বপ্রে মৃত ব্যক্তির যে সকল অবস্থা 
জানিতে পারিয়াছেন স্থধু তাহাই এ স্থলে প্রকাশ করিয়া আমরা গ্রন্থ 

সমাপ্ত করিব । 

মৃতাত্মার অবস্থা পরোক্ষ দর্শনে অথবা ত্বপ্লে ইহুজগতে জানা 
সম্ভবপর । জীনিত লোক, জ।গরিত 'অবস্থাম পরোক্ষ দর্শনে অথবা নিদ্্রা- 

যোগে স্বপ্নে মৃতাআ্ার অবস্থা জানিতে পারে বটে কিন্তু সে জ্ঞান এই 

পকেন্্রিয়ের সাহায্যে লব্ধ হয় না। তাহার কারণ এইষে 
ইহজগতের পঞ্চেন্রিয় 
পরজগতে অকন্ম-ও মৃতাঞ্জা যে রাজোে গ্রিয়ছে-সে রাজ্যের কোন দ্রব্যের 

পারলৌকিক সংবাদ উপর ইন্দ্রিয়ের অধিকার নাই। ইহলোকেই দেখ-- গভীর 

লাঙে ্স. অন্ধকারে চক্ষু দেখিতে পাঁয় না, নির্ব্বাত স্থানে কর্ণ কিছুই 
শুনিতে পায় না, সেইরূপ এই ইগ্রিগগুলি পরজগতে গিয়া কোন কাজ 

করিতে পারে না। আবার দেখ-এক ইন্দ্রিয়ের জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপর 

অনা ইন্দ্রিয়ের কোন অধিকার নাই। চক্ষু বর্ণ দেখিতে পায়--শবের সম্বন্ধে 

কিছুই জানিতে পারে না। কর্ণ শব্ধ শুনিতে পায়_বর্ণ দেখিতে পারে ন!। 
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তদ্রূপ ইহ জগতের পঞ্চেক্ত্িয়। পরজগতের কোন পদার্থই জানিতে পারেনা । 
তথায় ইন্দ্রিয়গুলি একেবারে অকর্ধণ্য হয় কোনই কাজ করিতে পারে না 

মানবের ইঞ্টিয়াতীত শক্তিবিশেবই পরজগতের ব্যাপার 
জানিতে সক্ষম । মানবের মধ্যে ইন্রিয়াতীত এমন এক বিশেষ "শক্তি 
বা পদার্থ, আছে তাহ। পরজগতের ব্যাপার. অবগত হইতে পারে। কিন্ত 

সেই “পদার্থ বা শক্তি” ইহজগতে জীবিতকালে ইন্ছরিয়া্দির ব্যস্ততার এবং 
সাংসারিক কর্ণা-ব্যাপৃতির কোলাহলে মাথা লুকাইয়৷ গুপ্তভাবে থাকে । 

নিদ্রিত অবস্থায় মানব-মন কিছুক্ষণের জন্য কন্ধ-ব্যাপৃতি টানার 

হইতে একটু অবসর পায় তখন মানবের সেই গুপ্ত নিড্িত অবস্থায় এবং 

শক্তি বা পদার্খ_মৃত ব্যক্তির আত্মার দিকে কিধিৎ মরণান্তে যুক্তাবস্থায় 

নিকটবর্তী হয়, হ্তরাং মৃতাস্তার অবস্থা! মানবের নিকট স্পূ্ণ কাথা করী 
দ্বপ্রে প্রকাশ হইতে থাকে । মুত ব্াক্তি যখন জীবিত ছিল, তথন সেই 

“পদার্থ বা শক্তি তাহার মধ্যেও *গুপ্ত ছিল। দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহ। 

“ইন্জিয়াদির ব্যস্ততা এবং “কর্ম্মব্যাপূতির চাপ” হইতে সম্পূর্ণ নিশ্ুক্ত হয় 

ক্থতরাং মৃতাত্াও জীবিত লোকের খবর পাইতে পারে_ এমন কি আমাদের 

সৎকাধ্যের সংবাদ পাইয়া সন্ধত্ই এবং পাপ ফার্য্ের খবর পাইয়! দুঃখিত 

হইতে থাকে । এই মর্দের কথ! পবিজ্র হুদীছ শরীফে বহুবার উক্ত হইয়াছে । 

মৃত ও জীবিতের অবচ্ছা পরস্পরের নিকট গোচবীভৃত্ত 
হয়_লওহ. মহকফুজের মধ্যবর্ত্িতায়। যাঁহা হউক, . প্রকৃত কথা 

এই-_মুততের অবস্থা জীবিত লোকের নিকট এবং জীবিত লোকের সংবাদ 

মৃতাত্মার নিকট কেবল “লগহ মহ.ফুজ” (নিরাপদরক্ষিত ফলক) এর মধ্যবর্তিতার 

প্রকাখ পায় । আমাদের আদাস্ত অবস্থা এবং মৃহ্াত্মীর সমস্ত অবস্থা “লওহ 

মহুফুজে” অঙ্কিত আছে | নিদ্দিত অবস্থায় ইন্দ্র গুলি শিথিল হয় -কর্শাব্যাপৃতি 

কমিয়। যায় সুতরাং জীবিত আম্মার পর্দা কিকিৎ শিথিল ভওয়াতে লওছ্. 

মহফুজের দিকে তাহার স'যোগ কিছু পরিষ্কার হইয়া যায় । তখন “লওহ. 

মহফুজ”-মধ্যস্থ মৃতাত্বার ছবী নিদ্রিত ব্যক্ষির হদয়-দর্পণে প্রতিফলিত ছুয়। 

অপর পক্ষে মানব দেহত্যাগ করিলে সমস্ত ইন্ছ্িয় লুপ্ত হয়, ম্থতরাং কর্ম- 

ব্যাপৃতিও সম্পূর্ণ ঘুচিয়া যায় তখন 'লওহ. মহফুঞ্সের দিকে মৃতাত্মার সংযোগ- 

পথ নির্ধক্ত হয়। এখন দেখ-নিদরাত্ু!(র মুখ “লওহ. মহফুজের' দিকে, 

আবার মৃতাত্বার মুখও সেই দিকে খুলিয়া স্ওয়াতে “লাওহ্, মহফুজ্জের” মধ্য 
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| ০৭ 
বর্ধিতায় মৃতাত্মার সংবাদ জীবিতাত্া্ন এবং জীবিতাত্বার সংবাদ মৃতাত্থাক্গ 

পরস্পর যাতায়াত করিতে থাকে। | 

লওহ. মহুকুম্ব কি এবং কোন্ পদার্থের সদ্বশ-_“লওহ. মহুফুজকে' 
একথগ্ড চিত্রিত দর্পণের ন্যায় কল্পনা! কর। তন্মধ্যে বিশ্ব জগতের সমস্ত 

পদার্থের চিত্র বর্তমান আছে । মানুষের আত্মা_জীবিত লোকের আত্মাই 
হউক বা পরলোকগত মৃত লোকের আত্মাই হউক-চিত্রহীন দর্পণের তুল্য । 
চিত্রিত দর্পণের সম্মুখে, চিত্রহীন সাদা দর্পণ স্থাপিত হইলে যেমন সাদ! 

দর্পণের মধ্যে চিত্রিত দর্পণস্থ ছবী 'প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ “লওহ মহ ফুজস্থ 

ছবীগুলি জীবিত বা মৃত লোকের আত্মার মধ্যেও প্রতিবিদ্বিত দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। পাঠক ! গলওহ. মহফুজ' কোন্ পদার্থের সদৃশ ইহ! জানিবার ইচ্ছা 
থাকিলে তুমি নিজের মধ্যে অনুসন্ধান কর। বিশ্ব সংসারস্থ সকল পদার্থের 

নমুম। মহাপ্রভু তোমার মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন; তজ্জন্যই সমস্ত পদার্থ 

চিনিতে তোমাদের অধিকার আছে । কন্ত তোমরা নিজকে চিনিতে পরাম্ম,খ 
রহিয়া্ছ। নিজকেই যখন চিনিতে পাঁরিলে না তখন অন্যকে কেমন করিয়া 

চিনিতে পারিবে? দেখ-_“লওহ. মহফুজের একটা নমুনা “হাফেজ'গণের 

মস্তি । তাহারা সমগ্র কোর্আান্ শরীফ স্মরণ করিয়া রাখেন। এমন 

কি সমগ্র কোর্আন তাহাদের মন্তিক্ষ মধ্যে এমন ভাবে চিত্রিত হইয়া! থাকে, 

যে তাহারা প্রত্যেক পৃষ্ঠ-পৃষ্টা কেন, প্রতি ছত্র প্রতি অক্ষর তাছাদের 

মস্তিষ্কে অঙ্কিত দেখিতে পান। কোন ব্যক্তি “হাফেজে'র মস্তিষ্ক উন্মোচন 

করিয়া পরীক্ষা করিতে প্রবৃন্ত হইলে উহাকে স্থন্ান্ুস্ক্ম ভাগে বিভাগ 

পরত; তন্প তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে থাকিলেও উহার মধ্যে কোর্আন 

ঘ) অন্ন কিছু লিখিত বা আর্কত দেখিতে পাইবে না। যাহা হউক, বিশ্ব 
সংসারের সমস্ত ব্যাপার 'লওহ. মহফুজে লিখিত আছে এ কথার অর্থ 

(তোমরা এরূপ সাদৃশ্যে বুঝিয়! লঈবে । লওহ, মহফুজে” অনন্ত ব্যাপারের 

চিত্র লিখিত আছে । চক্ষু অসীম নহে_সগ1ন। সামাবন্ধ স্থানে অগীন অনন্ত 

ব্যাপারের চিত্র লিখিত হওয়া এই জড় জগতে অসম্ভব কথা, কিন্তু আধ্যাত্রিক 

আগতে অসম্ভব নহে। আল্লা যেমন তোমার সদৃশ নহেন তদ্রূপ তাহার হস্ত, পদ, 

সুখ ব| তাহার 'লেওহ্, (তখ.তী) কলমাদি তোমার হস্ত পদাদির ব|! তোমার 

তখতী কলমের অন্ুন্ধপ নহে। যাহ! হউক, এতক্ষণ ধারয়া যাহা লিখ! 

গেল ডাঙ্থার উদ্দেশ্য এইযে, তুমি বুঝিতে গারিবে- আমাদের অবস্থা মৃতাতআার 
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নিকট এবং তাহাদের সংবাদ আমাদের নিকট প্রকাশ পাইয়া থাকে । জীবিত্ত 
লোক নিদ্রাষোগে মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে সুখের অবস্থায় বা কষ্টের মধ্যে, 

দেখিতে পায়। জ্ুখে দেখিলে মোটামুটা বুঝা যায়, সে বাক্তি পরকালে 
সখ-ন্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে কিন্তু কষ্টের মধ্যে দেখিলে 
বুঝিতে হইবে সে অসুখে ও কষ্টে আবদ্ধ আছে। মৃত রা ক 

লোকের আত্মা জীবিত থাকে । ইহা মনে করিও না 
যে মৃত্যু হইলেই মানবাত্মা একেবারে বিনাশ পাইল, বরং হ্থথেই হউফ 
বা ছঃখেই হউক মৃত্যুর পরেও বর্তমান থাকে । এই কথা আল্লা বলিতেছেন... 
নু ঞ রি চি পা রগ ডি ডি ৮৮৭5০ টি 
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“যাহারা আল্লার পথে হত হইয়াছে তাহাদিগকে মুত্ত বিবেচনা! করিও ন! 

বরং জীবিত (মনে কর) তাহার! তাহাদের প্রতূর স্থানে জীবিকা পাইতেছে 
এবং আল্লা! তাহাদিগকে দয়! করিয়! যাহ! দান করিয়াছেন তাহাতে আনঙ্গিত 

আছে ।” (৪ পারা। হ্রা আলএমরান। ১৭ রোকু) 

স্বপ্টে পরিভ্ঞাত কতিপয় স্কৃভাত্মার অবস্থা! বর্ণনা । (১ )মহাপুরুষ 
হজরৎ বত্থুল ঠ্? বলিয়াছেন_-“আমাকে যে ব্যক্তি হ্বপ্ে দেখিয়াছে সে যেন 

বাস্তবিক আমাকে জীবিত দর্শন করিল । কেননা শয়তান আমার আকার ধরিতে 

পারে না।৮ (২) মহাত্মা ওমর বলিয়াছেন--“আমি মহাপুরুষ হজরত রঙ্ছুল 

রি কে স্বপ্রে দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম তিনি যেন আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। 

আমি নিবেদন করিলাম_“হে রমুলুল্লা আম! হইতে কি ক্রটী প্রকাশ পাইয়াছে?” 

তিনি বলিলেন-_“রোজা রাখিয়া পত্বীর মুখ চুম্বন না করিয়া কি থাকিতে পার 
ন1?”” মহাত্মা ওমর আজীবন তদরূপ কার্য আর করেন নাই। যদিও 

তদ্রূপ কার্ধ্য হারাম নহে, তবে না করাই উত্তম। সাধারণ লোকের পক্ষে 
ঘে কাধ্য সঙ্গত, ভাহা হইতেও ছিপ্দীক লোক দূরবর্তী ধাঁকেন। (৩) নহাস্মা 

২৭৯ 
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আব্বা বলিরাছেন--“আমি মহাত্মা ওমর ফারুককে ভক্তি করিতাম, তিনিও 

. আমাকে ভালবামিতেন । তাহার মৃত্ার পর তাহাকে স্প্রে দেখিবার আমার 

প্রবল আক।জ্ষ1! জন্মে। এক বৎসর পরে ন্বপ্রে দেখিতে পাইলাম যে তিনি 

ছুই হুল্ডের ভালুদ্বারা চক্ষুদ্বয় ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন__ 
এখন অবসর পাইলাম। আল্লা করীম ( করুণাময় ) ও রহীম ( দয়াময় ) না 
হইলে বড় বিপদে পড়িতাম।৮* (৪) মহাত্মা আব্বাছ বলিয়াছেন--«““আমি 
ত্বপ্পে আবু লহবকে দোজখের অগ্নি মধ্যে জলিতে দেখিয়া তাঁহার অবস্থা কেমন 

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম--তিনি বলিয়াঠিলেন-__“সর্বদ1 এইরূপ দোঁজখে পুড়িতেছি, 

কেবল সোমবারের 'রজনীতে অগ্রি-যন্্রপ হইতে নিস্তার পাইয়। থাকি । এ 

রজনীতে মহাপুরুষ হজরৎ বাল [রে এর জন্ম হয়-_সেই সংবাদ শুনিয়া 
আমি এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলাম যে একজন গোলামকে স্বাধীনতা দিয়া- 

ছিল।ম-সেই কারণে সোমনারের রজনীতে আমি আরামে থাকিতে পাই | 

(৫) খলীফা ওমর এবনে আবছল আজীজ বলিয়াছেন “আমি হ্বপ্রে মহাপুরুষ 
হজরৎ রান্দুল (চি কে হজরত আবুবকর ও হজরৎ ওমনের সঙ্গে একত্র 
উপবিষ্ট দেখিয়া! আমি তাহাদের নিকটে বসিয়াছিলাম। হঠাৎ হজরৎ আলী 

ও হজরৎ মীবীয়াকে তথাঁয় উপস্থিত হইতে দেখিলাম । তাহারা ছুইজন এক 

গৃছে প্রবেশ করিয়! দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। পরক্ষণেই দেখিলাম হজরত 

আঙী গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন--“আল্লার শপথ, আমার 
হক সাবাস্থ হইল।” তাহার কিছুক্ষণ পরে হজরৎ মীবীয়৷ গৃহ হইতে সত্বর 

নিক্ষাত্ত হইয়া! বলিতে লাগিলেন -*আলার শপথ, আমি ক্ষমা পাইয়াছি |” 

(৬) হজরৎ ইমাম হোছেন শহীদ হইবার অগ্রে একদা রজনীযোগে মহাত্মা 

এবনে আব্বাছ নিদ্রা হইতে উত্িত হইয়া-- 
৪ শি ৩টি লি চি জি শি ৬ গু 
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“নিশ্চয়ই ( আমরা ) আল্লার জন্য প্রস্তুত এবং নিশ্চয়ই তাহার দিকে সকলের 
প্রত্যাবর্তন ৮, (টীঃ ৪**) পাঠ করিতে থাকেন। পার্খবন্তী লোকেরা 
জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন-_ব্যাপারটা কি? তিনি বলিয়াছিলেন--“ছুরাত্মা লোকের 

টীকা--৪৭৫। মুছলমান লোক মৃত্যু বাঁ বিপদ দেখিলে বা গুনিলে উদ্ত আয়াৎ-_“ইন্া 
লিল্লাছে ওয়! ইন্না এলায়হে র/জেউন--পাঠ করেন। 
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হজরত হোছেনকে হত্যা করিয়াছে ।” তাহারা জিজ্ঞাসা করিল -_.'আপনি 
বি প্রকারে জানিতে পারিলেন? তিনি বলিলেন__“মামি মহাপুরুষ হজরত, 
রুল (2 কে দেখিলাম তাঁহার নিকটে শোণিতপূর্ণ এক শিশী আছে। 
তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন-_-“দেখ, আমার ওম্মত আমার সঙ্গে 
কিরূপ ব্যবহার করিল! তাহারা আমার সন্তান হোছ্েনকে কাটিয়া ফেলিল। 
এই শিশীর মধ্যে তাহার এবং তৎসঙীগণের শোণিত আছে। বিচারের 
জন্য আল্লার দরবারে লইয়! যাইতেছি।” এই স্বপ্নের চব্বিশ দিন পরে 
সংবাদ গাওয়া গিয়াছিল যে বাস্তবিক হজরৎ ইমাম হোছেনকে জালেম 
লোকের! হত্যা করিয়াছে । (৭) কোন ব্যক্ি মহায্ম। আবুবকর ছিন্দীককে 
ত্বপ্লে দেখিয়া জিজ্ঞাস! করিয়াছিল--'আপনি সর্বদা স্বীয় জিহ্বার দিকে 
অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া বলিতেন__এই মাংসের টুকৃরা আমার উপর কঠিন 
কঠিন কার্ধ্যের তার চাপাইয়াছে। ততছুন্ধরে তিনি বলিলেন--“ই! এই টুক 
দারা “লা এলাহ! ইল্লাল্লাহ, (“আল্লা ভিন্ন অন্য কোন প্রত্ব নাই) এই 
কালম! পড়িগাছি। তদ্বিনিময়ে আল্লা বেহেশত আমার সম্মুখে স্থাপন 
করিয়াছেন।”” (৮) মহাত্মা ইযুছ্বোফ এব নোল হোছনকে কেহ স্বপ্নে দেখিয়া 
জিজ্ঞাস করিয়াঞিলেন_-“আল্ল! আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিলেন ?” 
তিনি উত্তর দিয়াছিলেন--“আমার উপর অনুগ্রহ করিমাছেন। সে জিজ্ঞাস] 

করিয়াছিল-_-“কান্ সংকাধোর জনা? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন--“সত্য 

কথ। আমি কখনও হাসীতামাদার সঙ্গে মিলাই নাই।” (৯) মহাত্ম। মন্ছুর 

এবনে এছমাইল বণিয়াছেন-“আাঁমি একদা] মহাম্ম! আবছুল্ল। বস্থ বিক্রেতাকে 
স্বপ্লে দেখিয়! জিজ্ঞসা করিয়াছিলাম, আল্লা তাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার 

করিয়াছেন? তিনি বলিগাছিশেন -যে সকল পাপ আমি স্বীকার করিগা- 

ছিলাম করুণাময় তৎসমুদরর আমাকে ক্ষম। করিয়াছেন। কিন্ত একটী পাঁপ 

্বীকার করিতে আমার বড় লঙ্জ! হইয়াছিল। মহাপ্রভু ত্জন্য উত্তাপের 

মধ্যে আমাকে দাড় করিরা রাখিয়ছিলেন। আমার শরীর হহতে এত ঘণ্ম 
বাহির হইতে লাগিল যেব্দন মণ্ডলের যাস সমস্ত গলিয়! পড়িল ।” আমি 

জিজ্ঞাসা! করিলাম--সে পাপটা কি প্রকার ছিল?” তিনি বললেন “আমি 

একদিন এক বালককে ধেখিয়৷ তাহাকে বড় ভালবাসিয়াছিলাম। আল্ল।র সৌন্দধ্োর 

দিকে মন ন| দিয়া বালকের সৌধ্ধ্ষ্যর দিকে মন দিয়াছিলাম এই 
অপরাধ মহাপ্রুর সগ্ুথে স্বীকার করিতে আমার বড় লগা হইয়াছিল 1 
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১ টি ই 
(১০) মহাত্মা আবু জীফর ছনদগানী বলিয়াছেন "আমি একদা স্প্রে মহাপুরুষ 
ভদরৎ রশ্মল (ট্রি কে কতকগুলি ছুফী লোকের সঙ্গে একত্র উপবিষ্ট 
দেখিয়াছিলাম; ইতি মধ্যে আকাশ হুইতে দুইন্রন ফেরেশ তা অবতীর্ণ হইলেন, 

একের হস্তে আফতাব| (ধদ্না ১» অপন্সের হস্তে তশৎ ( চিলিম্চী) ছিল। 

তাহার। আমিগ। প্রথমে হুজরতের পবিত্র হস্ত ধোওয়াইয়। দিলেন। পশ্চাৎ 

ছুকীগণও শ্ব স্ব হস্ত ধুইলেন। অবশেবে ফেরেশ তান আমার সম্মুখে বদন 

ও তশৎ রাখিলেন। আমি হস্ত ধুইবার ইচ্ছ৷ করিতেছি, ইতিমধধ্য কেহ 
আমার হস্তে জল ঢালিতে নিধেধ করিয়! বলিলেন--'এ ব্যক্তি এই 
সম্ত্রানার়ের অন্তর্গত নহে ।” আমি ছতাশ মনে মহাপুরুষ হজরৎ রনুল ্ঠ 

এর সমীপে নিবিদন করিলাম--“হে রূলুলুল্লা! আমি আপনার পবিত্র হদীছে 

গুনিয়াছি--যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়কে ভালবাসে, সে ব্যক্তি সেই সম্প্রদায়ের 

ভান্তর্গত। আমি এই সম্প্রনায়কে হৃদয়ের সহিত ভালবাসি ।” আমার কথ। 

শুনিয়া হজরৎ আমাকে চুফী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সাব্যস্থ করিয়া আমার হস্ত 

ধোওয়াইম! দিতে অন্থমতি করিলেন ।”” (১১) কোন ব্যক্তি মো মী নামক 

এক সাধু দরবেশকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন--“আপনি পরলোকে 
কি দেখিলেন?” তিনি বলিলেন--“পরহছেজগার ( বৈরাগ্যাবলম্বী) লোক 

ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল হস্তগত করিল 1” (১২) অন্য একজন লোক 

মহাত্মা জারারাছ এব্নে আবু উফী মহোদয়কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিল--'কোন্ কার্য আপনি সর্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলকর দেখিলেন ? তিনি 

ৰলিয়াছিলেন_-“আল্লার কার্ধ্যে সন্ত থাক।” এবং “আশ! খাটে। করা” এই 

ছুটী সর্বাপেক্ষা যঙ্গলদায়ক দেখিলাম ৮ (১৩) মহাত্মা ইয়াজেদ এবনে 

মজউর বলিঘাছেন_-“'আমি মহাম্া আন্গরাঈ রহমতুল্লাকে ত্বপ্রে দেখি?! 

বলিয়াছিলাম_-'যে সংকার্ধ্য সর্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলকর তাহা দয়! করিয়া 

আমাকে বলিয়। দ্িউন, আমি তাহার অনুষ্ঠান করিয়া আল্লার প্রিয়পাত্র 

হইব |” তিনি বলিয়াছিলেন-জ্ঞানী আলেমের মধ্যাদ! অপেক্ষ। উন্নত মর্ধ্যাদা 
আমি দেখিতে পাই নাই; গ্রীহাদের গৌরবের নীচে শোক-ছুঃখ ভারাক্রান্ত 
লোকের সম্মান দেখিয়াছি |” ইগাজেদ একজন বিখ্যাত দিদ্ধ পুরুষ ছিলেন? 

স্বপ্ন দর্শনের পর হইতে তিনি সর্ববদ| রোদন করিতেন। অধিক অস্র- 
পাতে তিনি পরিশেষে অন্ধ হইয়াছিলেন। (১৪ )মহাত্মা এব নে আগিনীয়! হ্বপ্রে 

তীহার জাঁতাকে 'দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন--“করুণাময় আল্লা তোমার 
২৮২ 
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সঙ্গে কিরূপ ব্যাবহার করিয়াছেন |” তিনি বলিদাছিলেন--'ষে পাপের জন্য 

আমি তাহার স্থানে ক্ষম! প্রথনা করিয়াছি তাহা তিনি দয় করিয়! গম! করিয়া- 

ছেন-আর ঘে পাপের ক্ষমা চাই নাই তাহ। হইতে মুক্তি পাই নাই।” 
(১৫) মহামাননীগা বিবী জোবেদ! খাতুন মহোদয়াকে কোন সাধু স্বগে 
দেখিয়া জিজ্ঞাস] করিয়াছিলেন_“আপনার সহিত শাল্ল। কিরূপ বাবহার করিয়া- 

ছেন? তিনি বলিয়াছিলেন-_ “করুণাময় আম।র উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন ।” 

সাধু, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন_'যে ধন-রাশি আপনি মক্কা শরীফের পঞ্গে 

'নহর+ (প্রণালী ৷ খননে ব্যয় করিয়াছিলেন_মেই ধনের কল্যাণে কি আল্লা 

আপনাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন ? তিনি বণিয়াছিলেন--“সে ধনের জন্য নহে। 

সে ধনের পুণ্য ধন-ন্বামী দাতাগণ পাইগাছেন। আমি কেবঙ্গ আমার সঙ্কল্পের 

( নীঃতের ) কল্যাণে অনুগ্রহ পাইগাছি। (১৬) মহায্সা! ছুফিযান সুরীকে 

কোন সাধু লোক স্বপ্নে দেখিয়া, আল্লা তীহার সঙ্গে কিরূপ কঈহার করিয়া- 
ছেন, জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিঘাছিগেন "আমি এক পদ 'পোল ছেরাতের” 

উপর স্থাপন করিলে অন্য পদ বেহেশ তেব মধো পতিত হইয়াছিল |” (১৭) 

মহান! আহমদ এসনেগ হায়ারী এক রঙ্গনীতে স্বপ্ধে তাহার মুত পত্বীকে 
নিতান্ত সৌনর্ঘ্যশালিনী ও লাণাময়ী দেখিতে পান-ত্তাহার বদন মগ্ডগের 
জ্যোতিঃ সামান্য উক্জলতার সহিত ঝকৃমক করিতেছে । তিনি বিশ্রিত 

হয়! জিজ্ঞ!না করিলেন “তোমার লৌন্ন্গ এত উদ্জল হইবার ক।রণ কি? 

তিনি বলিএছিলেন-মাপনার মন থাকিতে পারে, অমুক রজনীতে আপনি 

আল্লার স্মরণে নিনগ্র থকিা বৃহ রোদন করিয়াছিলেন; অশ্র-ধার! প্রবাহিত 

কইতেছিল। আমি মশ্রঙলের কিপ্িং গ্রহণ করওঃ মুখ মণগ্ডলে লেপন 

কারণাছিলাম ; তাহারই কলা ণ আগার এরূপ সোন্দধা উৎপন্ন হইয়াছে ।? 

(১৮) মহাত্স। কানী বঙিয়াছেন_“আনি মহাস্স। জোনয়দ বগদাণীকে স্বপ্রে 

দেখিয়। জিজ্ঞাণা করিয়াছিলাম_-“কণণাময় মাল্লা মাপনার সঙ্গে ।করূপ ব্যবহার 

করিয়াছেন? উত্তর দিশেন--'আলা 'আমাব প্রঠি অনুগ্রহ করিগাছেন। 

আম সাধারণ লোকদিগক (যে উদ্দেশ দিয়াছিলাম এবং মুরীদদিগকে যে 

শিক্ষা দিণাছিলাম তাহ! কোণ কাঁজে লাগে নাই-কেবল শেষ রুজনীতে নিক্জন 

অবস্থাগ যে ছুই রক)ং নমাজ পড়িতাম তাহার কল্যাণে আল্ল। মানাকে 
অনুগ্রহ কারগাহেন।৮৮ 0১৯) মহাষাননী॥ বিবা জোবেদ, খাতন 

মহোদয়কে কোন সাধু স্বপ্পে দেখি? গিজ্ঞাসা কফরিয়াহিলেন_-“মাক। 
২৮৩ 
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পক ১51 1 ১ 4 ১ ক ১6১-৯ ৫: 

“আল। ভিন্ন অন্য কোন প্রন নাই, এই কাল্মা পড়িতে পড়িতে আমি 
যেন আমার জীবন ফান। (শেষ) করিতে পারি । “আন ভিন্ন অন্য কোন 

প্রভু নাই” এই কাল্মার সহিত যেন আমি আমাব কবরে 

যাইতে পারি। "আল্ল| ভিন্ন অন্য কোন প্রন নাই' এই 
কালমা এখলাছের (শুদ্ব-সঙ্কল্পের) সহিত যেন আমার একত্ব- 

বিশ্বাসের মধ্যে থাকে । আল্লা ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই” এই কাল্মার 

প্রভাবে আমি দেন আমার প্রহর দর্শন পাই |” (২*) কোন সাধু মাতম 

বশরহাফী মহোদমকে ম্বপ্নে দেখিয়া ভ্িজ্ঞান। করিয়াছিলেন -"*আল্লা আপনার 

সঙ্গে কিন্ধপ ব্যনহার করিগছেন* তিনি বলিয়াছিলেন_ আলা আমার উপ্র 

করুণ| প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বলিখাছেন-তুমি এত অতিরিক্ত মাধায় 

আমার জন্য ভয় করিয়া এখন 'মামার শিকটে আসিতে তোমার লজ্জ| 

হয় ন। ?””/ (২১) কোন সাধু বাক্তি, মহাত্ম! আবু ছোলায়মানকে শ্বপ্ে দেখিণ 

জিজ্ঞাসা করিদছিশেন “মহাপ্রভু আল্ল! তোমার সঙ্গে কিরূপ বাবহার করিয়া- 

ছেন?” তিনি বলিলেন --করুণামর আঠা আমার উপর অক্গগ্রহ করিয়াছেন, 

কিন্ত একজন ধার্মিক লোক আমার দিকে শন্গুশী সঙ্কেত করি] অপরকে 

দেখাইয়/ছিগেন ইহাতে আমার ষণও ক্ষতি হইরাছে অন্য কোন ব্যাপারে 

তত ক্ষতি হয় নাই।' (২২) মহাত্সা আবু ছঈদ থার্রাজ বগিয়াছেন_ 

তিনি স্বপ্নে ইৰ লীছ শয়তানকে দেখিয়া প্রহার মানসে যষ্টি উত্তোলন করিযা- 

ছিলেন কিন্ত শঃতান তাহাতে কিছু মাত্র ভীত হইএছিল ন। | ইতিমধ্যে 

আকাশ-বান হইয়াছিল - “শয়তান ল|ঠী দেখিয়া ভন করে না-হৃদরস্থ ঈমামের 

১৭: 

আলার করুণা - 

লাভের কলেম৷ 
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০ 
নূর (আলোক ) দেখিয়া শরতাঁন তয় পায়।”৮ (২৩) মহান! মছবুহী বলিয়া 

ছেন_ “আমি ্বপ্রে শ্রতানকে দেখিয়! বলিরাছিলাম -“মানুষ দেখিতে তোমার 

লঙ্জা হয়না? সেবলিল “এ মস্ত লোক মান্ম নূহ । যদি ইছারা মান্ুর 
হইত তবে আমি ইহাদিগফে থেলার 'কুউবলের+ মত এক নাথী দি. এ দিক, 

এক লাখী দিয়া সে দিকে চালাইতে পারিতাম না ধাহার! মান্ুম তীহ!দিগকে 

দেখিনা মাত্র আমি পীড়িত ও দুর্বপ হুইখ| পর়ি।৮” এখানে ছুধী লোক- 

দিগকে মানুষ বপিয়া শরতান লক্ষা করিখাছিল। (২৪) মহাত্মা আবু ছঈদ 

থার্রাজ বলিয়াছেন -“মমি দাঘশ.ক নগরে বাম করিবার কালে এক রঙ্নীতে 

স্বপ্পে মহাপুরুষ হজরত রন্ল দিকে দেখিয়াছিলাম-তিনি মহাজ্া আবুবকর 

ছিদ্দীক ৪ মহাস্সা ওমর ফারুকের স্বন্ধে বাহু রাঁখিঘ্া শুভাগমন-করিতেছেন। 

তখন আমি হ্বীর বক্ষস্থলে অঙ্কুলীর আঘাত করিতে করিতে তাহার প্রশংস! 

সুচক এক কবিতা গান করিতেছিলাম। মহছাপুরুব হজরৎ সস্থল ঠা 

বণিলেন_“এক্প কাধ্যে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি অধিক”? (২৫) মহাত্মা 

শিবলীর মৃত্যুর তিন দিন পরে কোন সাপু তাহাকে ম্বপ্ণে দেখিয়া, আলা! 

তাহার সঙ্গে কিরূপ বাবহার করিয়াছেন, জিজ্ঞাস] করিলে তিনি বলিগাছিলেন-” 

“আল! আমার হিমাব নড়ই কঠিশ ভাবে লইতে আরম্ত করেন। ইহাতে 

আসি হতাশ হইর| পড়ি। আমার এই অবস্তা দেখিঘা অবশেষে তিন 

আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিরাছেন,।+ (৯৬) মহাত্বা ছুফিয়ান ছচুরীকে 

কোনও সাবু স্বপ্নে দেখিরা জিজ্ঞাগা করিগাছিলেন_-“মহাপ্রহ আপনার সঙ্গে 

কিরূপ ব্যবহার করিপাছেশ 1” তিনি বলিলেন--“আল্লা আমার উপর অনুগ্রন্থ 

করিয়াছেন)” সাধু ভিদ্ঞাসা করিলেন_-“আবল্ল! মোবারক কি আস্থার 

আছেন?” বলিজেন_-“প্রতিদিন তিনি ছুইবার আল্লার সনর্শন পাইয়! থাকেন ॥৮ 

(২৭) কোন সাধু, মহাস্ম। মাসেক আহনছকে প্লে দেখিয়া গ্রিজ|সা করিয়া- 

ছিলেন__“মহাপ্রভত আপন।র প্রতি কিরূপ ব্যবহার গবিলেন”_ তিনি বলিলেন 

“আমি মহাত্মা ওছুমান গনীর নিকট যেকাল্ম! শিখিগা- আল্লার অগগ্রহ 

ছিলান তাহার কঙ্গাণে আল। আমার উপর অনুগ্রহ বিতর করোনা 
করিগাছেন। উক্ত মহায্মা মৃত লোককে কবরে যাইতে দলিলে বলিতেন-_ 

শি লি তাতো ঞ& ৩ 9 পানি তা 82 

১ +-৯৫ ১) ৬5 ০: | ভিডি রী ] 50 ] ৬ এ সপ 

৮৫ 



্পো্ঞাগ্য ওপর তব্ি ১৮৩? [ দশম পরিচ্ছেদ 

“ছোধ হানাল্লাহেল, হাইগনেলাঙ্গী ল! ইগামুতো 1” (অর্থ--আলার, পবিত্রতা 

বিঘোষিত ছউক। আল্লা সর্ধনাই জীবিত; তিনি কখনই মরিবেন ন। |) 

তাহার নিকট আমি এই কাল্মা শিখিগাছিলাম।” (২৮) মহাম্ম। হছন 

বছরী যে রজনীতে দেহত্যাগ করেন ঠিক সেই রজনীতে একজন সাধু স্বপ্নে 

দেখিগাছিলেন ধে+--আকাশের সমস্ত দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়ছে। আকাশ- 

বাণী হইতে লাগিল--“মহান্জা হহন বছরী আল।র দর্শন পাইলেন | তংকালে 

নুগন্ধে চতুর্দিক আমোদত হইয়াছিল। (২৯) মহাত্মা জোনয়দ বগদাদী 

স্বপ্রে শঃতানকে দেখিয়া বঙ্গিগাছিলেন-“হে ইব.লীছ ! তুমি মান্য দেখিয়। 

লঙ্জ। কর ন।?” সে বণিয়াছিল_-“ইহার। মালুম নছে। শোনীজীয়! গ্রামে 

ধাহার। আছেন; তাহারাই মান্ুষ, ভাহার। 'আম!কে দুর্বল করিয় রাখিয়|ছেন।, 

হ্বপ্র দর্শনের পর তিনি শোনীজীয়া অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গ্রাতে 

তথায় গিয়। মছজেদে প্রবেশে করতঃ দেখিগেন-তথাকার লোকেরা 

জানুর উপর মস্তক স্থাপন করত: ধ্যানে নিমগ্র আছেন। তীহারা মহত 

জোনয়দকে সঙ্গোপন পূর্বক বলিলেন -“হে জোনগদ* তুমি ছুর/চার শয়তানের 

কথায় বিশ্বাস করিয়। প্রতারিত হই9 না1” (৩০) মহাত্মা ওৎ্বাতোল 

গোলাম মহোদয় শ্বপ্পে বেহেশতের পরম রূপবতী এক হ্ুরীকে দেখিরাছিলেন। 

হুরী তাকে নলিরাছি:পন--দেখুণ, আপনার প্রঠি শামি প্রেমাসক্ত হই/! 

আছি। সাবধান এমন কর্ম করিলেন না যাহাতে আমা হইতে বঞ্চিৎ হন)? 

মছায্সা। বলিয়াছিলেন-_-'আমি দুনিয়াকে তিন তালাক দিয়ান্থি কখনই সে দিকে 

যাইব না।” (৩১) মহাঁজ্সা মাবু নাইমুব ছগন্তানী একদিন কোন কলহ- 

প্রিয় লোকের মৃতদেহ দোঁখয়। তাহার জানাজাব নমাজে যোগ না দিবার 

অভিগপ্রায়ে গৃহেব উপর তালার” আরোহণ করিণাছিলেন । সেই মুতায্মাকে, 

কোন মাধু পুরুষ প্লে দেখিয়া জিজ্ঞাস করিগাছিলেন_ আলা তোমার সঙ্গে 

কিরূপ বাবহার আরিয়ছেন *” মুতাম্সি। বলিল “করুণাময় আমার উপর অন্থু- 

গ্রহ করিয়াছেন।+ অনন্তর দেই মৃত।আ! বলিয়াছিলেন_” আপনি আবু 'আই্য়ুলকে 

বলির দিবেন--'ন্দি তোমাদের হাতে আমার প্রভুর খাজানাখানাস্থ অস্থ গ্রহ 

বণ্টনের ভার দেওয়া হইত তবে খরচ হইবার ভয়ে তোমর| চিরকালেন গ' 
সমন্ত বন্ধ করিয়। দিতে ।+ (৩২) যে রজনীতে মহাম্ব! হজরত দাউদ তাঈ 

দেহত্যাগ কেন সেই রাত্রে এক সাধু হ্বপ্পে দ্খিরাছি'লন আকাশের ফেরেশ হাগপ 

ব্যস্ততার সহিত ধাতায়াত করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে তিনি যেব্েশ তাগণকে 
২৮৬ 
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জিজ্ঞাসা করিলেন অদ্য কোন্ পুণ্য-রজনী? তাঁগরা বলিলেন _'অদ্া দাউদ 

তাঈ পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন; তাহাব অগ্যথ'নার জন্য বেহেশত সাজান 
হইতেছে ।” € ৩৩) মহাত্স। আবু ছঈদ শাম বলিয়াছেন _*আমি বিখ্যাত 

ধনী ছহল ছীলুকীকে দ্বপ্নে দেখিয়া! খাজা (টীঃ **৬) সপ্বোধনে কিছু 
বলিতে যাইতেছিলাম_ইতিমধ্যে তিনি আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন-_ 

“খাঁজার গ্রতুত্ব উডিয়া গিয়াছ-মাঁন সনম চুলায় গিয়াছে আঁমি বলিলাম-_ 

আপনার সেই কাজ কাম-দাঁন দর্িণা কি হইল? তিনি বঞ্িলেন__্সে 

সব আমার কোন কাজে আমে নাই, কেন একটী বৃদ্ধা আমার নিকট 

একদিন ধর্মা সম্বন্ধীয় একটী তত্ব জিজ্ঞ।স|! করিধাছিল এবং আমিও যত্ের 

সহিত তদুত্তর দিয়াছিলাম তাহ।ই কাজে আগিয়াছে। (৩৪) মহাত্া! রবী 

এবনে ছোলায়মান, ইমাম শাফেঈ মচোদয়কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন -*আল্ল। আপনার সঙ্গে কিৰপ বাবহার করিয়াছেন? তিনি বলিয়াছিলেন-- 

ন্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া উচ্ছল লাবণা বিশিষ্ট মুক্ত আমার উপর বর্ষণ 
করিয়াছেন।+ (৩৫) এক সময়ে ইমাম শাফেঈর সম্মুখে এক কঠিন কার্ধা 
উপস্থিত হয়; বহুচেষ্টা করিয়াও তিনি তাহা উদ্ধার করিতে পারেন নাই; 

তাশ মনে শয়ন করিলে স্বপ্নে দেখিতে পান--এক য্ক্তি তাহার সম্মুখে 

আসিযা বলিলেন «হে মোহাম্মদ ইদ্রীছ ! পড়-- 
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টাকা--৪৭৬। "খাজা" পারশী শঙ্দ। ইহার অর্থ (১) কর্তা ( গৃহ হ্বামী); (৯) ছর্দার ; 
(৩) পীর, (৪) ধনী, (৫) বিচারপতি, (৬) (তুরান দেশে) ছৈয়দ বংশীয় লোকের খেতাব, 
(৭) বাদশার অন্তঃপুর রক্ষক মপূংসক দাসের খেতাব, (৮) বাদশার উদ্ধীয়ের খেহাব। 
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হে আল্ল।! নিশ্চই আমার জীবনের সম্বন্ধে আমার কোন ক্ষমতা নাই; 
আমার লাত ক্ষতি মৃত্যু পরমায়ু বা পুনরুখানের কোন ক্ষমতা নাই--এবং 

যদি দান ন| কর তবেও গ্রহণের ক্ষমতা নাই--এবং তুমি 
ই যাহ! ত্যাগ করাইয়াছ তদ্ব্তীত আমার কিছু পরিত্যা- 

গের ক্ষমতাও নাই। হে আল্ল!, যে কথা ও কাজ তুমি 

ভালবাস এবং যাহাতে তুমি সন্ত হও তাহার এবং শান্তির সুযোগ দাও ।” 

্বপ্পে এই ব্যাপার দর্শনের পর তিনি জাগরিত হইয়া উক্ত কাঁলেম৷ পড়িয়াছিলেন। 
কিছুক্ষণ পরে, দিন বাঁড়িলে, দেখিলেন তাহার সেই কাধ্যটী সহজ হইয়া 
গিগাছে। পাঠক ! এই দৌা1 তোথাঁদেরও মনে রাখা আবশ্যক । (৩৬) 
মহাম্মা ওতবাতোল গোলামকে কোন সাধু স্বপ্নে দেখিয়! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 

আল। আপনার সঙ্গে কিরূপ বাবহার করিয়াছেন? 

সাজার দনাগাকের মহাত্মা ছপ্লেই বলিগাছিলেন_-“যে দৌন্সাটী আমি দেওয়ালে 
লিখিয়া দিতেছি তাহার কল্যাণে আল্ল। আমাকে ক্ষম! 

করিগাছেন।” সাধু জাগরিত হইয়। দেখিয়াছিলেন_ নিম্লিখিত দৌআটা 

গ্রাচীরে লিখিত আছে- 
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“হে. (আল্লা তুমি) পথন্বান্তদিগের পথ প্রদর্শক; এবং হে (আল্ল। তুমি ) 

পাঁপীদিগের 'প্রাতি করুণাকারী, এবং হে ( আল্লা তুমি) ছুর্বলচেতা উদদ্রান্ত-. 
দিগের স্থমতি বিধায়ক; হে আল্ল।! তোমার এই ভীতিবিহ্বল দাসের 
প্রতি এবং সমস্ত মুসলমানের প্রতি করুণা কর। এবং আমাকে ও তাহাদিগকে 

নবীগণ, ছিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও ছালেহ লোকের দলতুন্ত কর, তাহারা 
তোমার নে শীশংকপ জীবিকা পাইতৈছেন ( আমাদিগকেও তাহার নংশী কর।) 
আমীন! হে বিশ্বজগতের প্রন, আমীন! 
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